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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

KAŠPÁREK, T. Konstrukce malého mobilního pásového dopravníku: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2015, 62 s. 

Vedoucí práce: Ing. Robert Brázda, Ph.D. 

 

Předmětem této bakalářské práce je konstrukce malého mobilního pásového dopravníku 

pro přepravu lehkého kusového materiálu. Úvodní část práce obsahuje základní 

charakteristiku, rozdělení a popis komponentů pásového dopravníku s ohledem na moderní 

trendy. Poté jsou provedeny výpočty podle normy ČSN ISO 5048 a graficko – početní 

metody. Výsledky obou metod jsou následně srovnány. Jednotlivé komponenty jsou voleny 

na základě zadaných parametrů a výpočtu potřebného výkonu, otáček a krouticího momentu. 

Nakonec je popsán návrh nosné konstrukce s ohledem na zajištění mobilnosti dopravníku. 

Výkresová dokumentace přiložená k práci obsahuje sestavný výkres pásového dopravníku, 

výrobní výkres hnací hřídele a výkresy prvků nosné konstrukce.     

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

KAŠPÁREK, T. Design of Small Mobile Belt Conveyor: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of 

Transportation, 2012, 62 p. Thesis head: Ing. Robert Brázda, Ph.D. 

 

Subject of this thesis is design of Small Mobile Belt Conveyor for the transport of light 

unit material. The opening part of this thesis contains basic characteristic, classification and 

description of the components, with regard to modern trends. In the next part, calculations by 

ČSN ISO 5048 and graphical – numerical method, has been carried out. The results of these 

two methods will be subject to comparison. Choice of components is based on assigned 

parameters and calculations of required power, rounds and torque. Eventually, the design of 

conveyor´s supporting structure is described, with regard to mobility. Drawings attached to 

this thesis, contains the plan of the belt conveyor, drawing of drive station and drawings of 

elements of supporting structure.   
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Přehled použitých značek 

 

B Šířka dopravního pásu [m] 

D Průměr vratného bubnu [m] 

Db Průměr hnacího bubnu [m] 

F Obvodová síla na hnacím bubnu [N] 

F´ Teoretická obvodová síla [N] 

F1 Síla potřebná k překonání pohybových odporů [N] 

F2 Síla potřebná k překonání dopravní výšky [N] 

FA Axiální síla namáhající ložiska [N] 

FB Odpor v ohybu pásu na vratném bubnu [N] 

FDOV Dovolená maximální tažná síla v pásu [N] 

Fmax Maximální obvodová síla [N] 

Fn Nabíhající síla [N] 

FN1 Odpor setrvačných sil v oblasti nakládání a urychlování [N] 

Fns Skutečná nabíhající síla [N] 

Fo Odbíhající síla [N] 

Fos Skutečná odbíhající síla [N] 

Fp Přídavné a vedlejší odpory dopravníku [N] 

FR Radiální síla namáhající ložiska [N] 

Fs Střižná síla [N] 

Ft Tlaková síla [N] 

Fz Napínací síla [N] 

Fz1 Napínací síla při dopravě směrem k pohonu [N] 

Fz2 Napínací síla při dopravě směrem od pohonu [N] 

H Dopravní výška [N] 

Jm Moment setrvačnosti motoru [kg·m
2
] 

L Délka dopravníku [m] 

MA Rozběhový moment [N·m] 

Mk2 Výstupní krouticí moment z převodovky [N·m] 

Mm Jmenovitý moment motoru [N·m] 

MSM Moment potřebný k rozběhu dopravníku [N·m] 

P Potřebný provozní výkon [W] 
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P´ Teoretický výkon [W] 

P1 Maximální výkon převodovky [W] 

Pm Jmenovitý výkon motoru [W] 

T0 Tah v páse v bodě 0 [N] 

T1 Tah v páse v bodě 1 [N] 

T2 Tah v páse v bodě 2 [N] 

T3 Tah v páse v bodě 3 [N] 

Wk Průřezový modul v krutu [m
3
] 

X Koeficient radiálního zatížení ložiska [-] 

Y Koeficient axiálního zatížení ložiska [-] 

b Šířka přepravky [m] 

bp Šířka pera [m] 

d Připojovací průměr hnací hřídele [m] 

dp Tloušťka pásu [m] 

d2 Nejmenší průměr hnacího hřídele [m] 

e Výpočtový součinitel [-] 

f Koeficient tření pásu proti kluzné desce [-] 

g Gravitační zrychlení [m·s
-2

] 

hp Výška pera [m] 

i Převodový poměr převodovky [-] 

ip Ideální převodový poměr [-] 

ips Skutečný převodový poměr [-] 

ks Statická bezpečnost proti prokluzu [-] 

l Délka přepravky [m] 

lp´ Výpočtová délka pera [m] 

lp Volená délka pera [m] 

ls Vzdálenost senzoru od bubnu [m] 

m1 Hmotnost přepravovaného kusu [kg] 

mp Měrná hmotnost dopravního pásu [kg·m
-1

] 

mp´ Plošná hmotnost dopravního pásu [kg·m
-2

] 

n2 Výstupní otáčky převodovky [s
-1

] 

nB Počet nepoháněných bubnů [-] 

ne Počet použitých motorů [-] 
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nm Jmenovité otáčky motoru [s
-1

] 

p Exponent pro výpočet trvanlivosti ložisek [-] 

pD2 Dovolený tlak pro ocelový náboj [MPa] 

pDOV Dovolený měrný tlak mezi dopravním pásem a bubnem [MPa] 

pm Měrný tlak mezi dopravním pásem a bubnem [MPa] 

q Měrná hmotnost dopravovaného materiálu [kg·m
-1

] 

t Hloubka drážky pro pero na hřídeli [m] 

t1 Hloubka drážky pro pero v náboji [m] 

tp Rozteč mezi přepravkami [m] 

v Maximální rychlost pásu [m·s
-1

] 

v0 Minimální rychlost pásu [m·s
-1

] 

vsk Skutečná maximální rychlost pásu [m·s
-1

] 

αG Aktivní úhel opásání hnacího bubnu [rad] 

ε Sklon dopravníku [˚] 

η Účinnost hnací stanice [-] 

µ Součinitel tření mezi dopravním pásem a hnacím bunem [-] 

τDk Dovolené napětí v krutu [MPa] 

τDs Dovolené napětí ve střihu [MPa] 

τk Napětí v krutu [MPa] 

τk Napětí ve střihu [MPa] 

  



Bakalářská práce Tomáš Kašpárek 

 

13 

 

1. Úvod 

 

Pásové dopravníky jsou nejběžnější verzí dopravníků s tažným prvkem. Jejich největší 

výhodou je všestrannost, lehká jednoduchá konstrukce a malé pohybové odpory. Používají se 

převážně pro dopravu sypkých materiálů, ale jsou vhodné i pro dopravu kusovou. 

Pásový dopravník, který si klade tato práce za cíl navrhnout, má za úkol přepravovat 

lehký kusový materiál, pokládaný na pás manuálně, na krátkou vzdálenost s možností 

reverzace a automatického zastavení pohybu pásu. Tyto vlastnosti naleznou uplatnění 

například na montážní lince. Dalším požadavkem je navrhnout nosnou konstrukci tak, aby 

byla zajištěna snadná manipulace samotného dopravníku. 

Úvodní část práce obsahuje zařazení pásového dopravníku mezi dopravní zařízení, jeho 

základní charakteristiku a rozdělení podle tažného elementu a nosné konstrukce. Následuje 

popis základních komponentů. Dále práce pokračuje pomocným výpočtem, jehož výsledky 

jsou nezbytné pro návrhový výpočet. Ten je proveden podle normy ČSN ISO 5048. Postupně 

jsou vypočítány pohybové odpory, potřebný výkon, tahy v páse a velikost napínací síly. 

Během této kapitoly jsou také na základě vypočtených parametrů voleny komponenty 

poháněcí stanice. Další kapitolou je výpočet podle graficko – početní metody. Touto metodou 

lze ověřit hodnoty odporů a výkonu, vypočítané předchozí metodou a navíc lze určit tahy 

v libovolném místě pásu. Nakonec jsou výsledky obou metod srovnány v tabulce. Pevnostním 

výpočtem, který následuje, je zkontrolována hnací hřídel na krut a určena trvanlivost ložisek. 

V poslední části je navrhováno provedení nosné konstrukce. Součástí bakalářské práce je 

výkresová dokumentace, která obsahuje sestavný výkres, výrobní výkres hnací hřídele a 

výkresy prvků nosné konstrukce.     
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2. Pásový dopravník 

 

V této kapitole následuje definice pásového dopravníku jako dopravního zařízení, jeho 

zařazení a následný popis konstrukce a funkce základních komponentů. 

2.1 Zařazení pásového dopravníku mezi dopravní zařízení 

 

Dopravní zařízení je definováno jako zařízení určené k vodorovnému, úklonnému nebo 

svislému přemísťování nákladu, který je přiváděn na toto zařízení jiným mechanismem, 

popřípadě ručně. Dopravní zařízení jsou používána k dopravě plynulé (sypké hmoty) nebo 

k dopravě v pravidelných dávkách (sypká a kusová hmota). 

 

Rozdělení: 

 

a) Dopravníky – s tažným prvkem – pásové dopravníky 

  – lanopásové dopravníky 

  – řetězové dopravníky 

  – korečkové elevátory 

  – podvěsné dopravníky 

 

 – bez tažného prvku – šnekové dopravníky 

 – vibrační dopravníky 

 

 

b) Dopravní tratě – poháněné  

 – nepoháněné 

 

 

c) Doprava vlastní tíhou – skluzy přímé 

 – skluzy šroubovicové 

 

 

d) Doprava v potrubí – hydraulická  

 – pneumatická 
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2.2 Pásový dopravník – základní charakteristika a rozdělení 

 

U tohoto druhu dopravníku je unášecím prostředkem nekonečný dopravní pás, doplněný 

dalšími prvky důležitými pro provoz. Je umístěn mezi dvěma bubny, poháněcím a vratným a 

bývá doplněn dalším příslušenstvím nezbytným pro efektivní provoz dopravníku. Používá se 

převážně pro přímočarou vodorovnou a úklonnou (-12˚ až 18˚) přepravu zpravidla sypkých 

materiálů. Pásové dopravníky se vyznačují plynulou dopravou zajišťující velký dopravní 

výkon a přepravu prakticky jakéhokoli materiálu, při malých pohybových odporech a 

relativně bezhlučném chodu.  

 

Rozdělení pásových dopravníků: 

 

Podle tažného elementu 

a) dopravníky s gumovým pásem nebo pásem z PVC 

b) dopravníky s ocelovým pásem 

c) dopravníky s celogumovým pásem 

d) dopravníky s pásem z drátěného pletiva 

 

Podle provedení nosné konstrukce 

a) stabilní, nosná konstrukce je pevně spojena se základem 

b) pojízdné a přenosné pro malá dopravní množství a malé délky 

c) přestavitelné, charakterizované velkou dopravní rychlostí a velkou dopravní délkou, 

užití převážně v povrchových dolech 

 

Obr. 2.1 Mobilní pásový dopravník [9]  
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2.3 Popis a funkce jednotlivých komponentů 

 

Následuje popis komponentů pásového dopravníku, možnosti jejich provedení vhodné pro 

krátké pásové dopravníky s ohledem na současné trendy v pásové dopravě. 

2.3.1 Nosná konstrukce 

 

Hlavní účel nosné konstrukce spočívá v pevném ukotvení ostatních součástí dopravníku. 

Důležitou funkcí je také zachycení statických sil od tíhy přepravovaného materiálu i od 

komponentů samotných. Nosná konstrukce taktéž zachycuje síly dynamické od příčného a 

podélného kmitání pásu. Konstrukce bývá příhradová nebo plnonosníková. U větších 

dopravníků se kotví na betonové základy, nebo konstrukce budov.  

 

 

1 – nohy,  2 – podélný nosník, 3 – příčný nosník, 4 – konzola pro uložení dolní válečkové 

stolice 

Obr. 2.2 Nosná konstrukce pásového dopravníku [1] 

 

U dopravníků malých rozměrů bývá nosná konstrukce univerzální stavebnicová a je 

možno ji opatřit kolečky, umožňující snazší manipulaci. Tato konstrukce, tvořena např. 

hliníkovými profily je lehká, ale zároveň dostatečně pevná a tuhá. Mezi významné výrobce 

takovýchto univerzálních stavebnicových systémů se řadí společnost Item Industrietechnik 

und Maschinenbau GmbH. 
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2.3.2 Pás 

 

Jedná se o nekonečný prvek napnutý mezi bubnem hnacím a vratným. Hlavním účelem 

pásu je nést přepravovaný materiál a současně přenášet všechny pohybové odpory při jeho 

oběhu. Dopravní pás tvoří nosné vložky a krycí vrstvy. Nosné vložky přenášejí tahové 

namáhání pásu. Jejich počet závisí na požadované pevnosti pásu. Mohou být buď textilní 

(bavlna), syntetické (perlon, reyon), nebo pro vyšší pevnosti, z ocelových lan. Krycí vrstva je 

gumová nebo PVC. Tloušťka horní vrstvy se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 5,0 mm, tloušťka 

spodní krycí vrstvy 1,5 do 2,0 mm. Pro krátké dopravníky je provedení s nosnou vložkou 

zbytečné a používají se hladké pásy z materiálu PVC nebo PU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – vložky 2 – horní krycí vrstva, 3 – dolní krycí vrstva 

 

a) pás s textilními vložkami 

b) pás se syntetickými vložkami 

c) pás s vložkami z ocelových lan 

 

Obr. 2.3 Pásy pro dopravníky [1] 

 

 

Na obr.2.3 vidíme pásy v průmyslu běžně využívané, nicméně pro dopravníky mobilní, 

malých rozměrů je velmi nevýhodné a nehospodárné použití pásu takovýchto konstrukcí, 

neboť takovýto pás je sice velmi pevný, ale také těžký a vykazuje větší odpor proti ohybu. 

Výhodnějším pro tuto situaci proto bude např. dvouvrstvý pás FLEXAM na obr.2.4, který je 

výrazně lehčí při dostatečné pevnosti.  
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Obr. 2.4 Dopravní pás FLEXAM [11] 

 

2.3.3 Pohon 

 

K pohánění pásu se využívá asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko (menší 

výkony) nebo s kotvou kroužkovou. Přenosné a pojízdné dopravníky určené pro práci 

v místech s absencí elektrického proudu, lze pohánět malými spalovacími motory. Hnací síla 

generovaná motorem se přes hnací buben přenáší na pás, přičemž platí Eulerův vztah pro 

vláknové tření. Při přenosu sil z hnacího bubnu je pás vystaven přídavnému namáhání 

ohybem. Toto namáhání závisí zejména na rozměrech bubnu a materiálových vlastnostech 

pásu. Pás bude namáhán tím více, čím bude menší průměr bubnu. Proto se při konstrukci 

pásových dopravníků stanovuje jeho minimální průměr. Dalšími součástmi hnací stanice je 

převodovka, jejímž úkolem je upravovat otáčky bubnu, spojky a brzda. Moderní motory 

bývají konstruovány s vlastní brzdou. 
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1 – hnací elektromotor,  2 – spojka s brzdou, 3 – převodovka, 4 – spojka , 5 – hnací buben , 

 6 – dopravní pás 

 

Obr. 2.5 Schéma pohonu pásového dopravníku[1] 

 

Asynchronní motor 

 

Nejčastější variantou pro pohon pásových dopravníků malých rozměrů je třífázový 

asynchronní elektromotor. Jeho otáčky závisí na mechanickém zatížení, počtů pólů a 

kmitočtu. Lze být tedy řízen frekvenčním měničem. Principem motoru je vzájemné působení 

elektromagnetických polí rotoru a statoru, které vytváří točivý moment na hřídeli. Mezi 

významné výrobce patří firmy Siemens nebo Lenze. 

 

Obr. 2.6 Třífázový asynchronní motor [12] 
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Šneková převodovka 

 

Účelem převodovky je redukce výstupních otáček motoru, na otáčky hnacího bubnu. 

Hodnota převodového poměru se určí výpočtem. Princip převodovky spočívá ve 

vzájemném odvalování ozubeného a šnekového kola. Používá se zejména jako reduktor. Je 

možné dosahovat velkých převodových poměrů. 

Výrobou šnekových převodovek se zabývají například firmy Elprim – tech, s.r.o. nebo 

TOS Znojmo, a.s. 

 

 

 

Obr. 2.7 Mechanická šneková převodovka MRT [13] 

 

2.3.4 Hnací buben 

 

Zpravidla se jedná o svařovanou konstrukci válcového, nebo pro přesnější vedení pásu, 

soudkovitého či kuželovitého tvaru. Přenos síly z bubnu na pás se dosahuje silovým stykem, 

přičemž je žádoucí co možná největší součinitel smykového tření mezi bubnem a pásem. Ten 

může razantně poklesnout při změně vlhkosti v pracovním prostoru. V případech kdy je 

smykový součinitel mezi pásem a hladkým bubnem příliš malý, používají se pro zajištění 

spolehlivého přenosu pryžové nebo keramické obklady. Toto obložení bývá šípovitě 

drážkované, což má příznivý vliv na tření za mokra.  
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Obr. 2.8 Hnací buben s pryžovým obkladem [14] 

 

Dalším důležitým parametrem přenosu síly na pás, je úhel opásání. Jeho zvyšováním 

narůstá i hodnota možné přenesené obvodové síly. To se realizuje např. přídavnými kladkami. 

 Situaci na obr.2.8 nám popisuje Eulerův vztah pro vláknové tření, který popisuje poměr 

mezi nabíhající a odbíhající silou. 

 

  
  

     

 

kde F1…nabíhající síla [N] 

       F2…odbíhající síla [N]  

       µ…součinitel tření pásu proti bubnu [-] 

       γ…úhel opásání bubnu [rad] 

 

 

 

Obr. 2.9 Silové poměry na hnacím bubnu [1] 



Bakalářská práce Tomáš Kašpárek 

 

22 

 

2.3.5 Elektrobuben 

 

Elektrobubny představují moderní a maximálně spolehlivý způsob konstrukčního řešení 

hnací stanice pásového dopravníku. Základním charakteristickým rysem tohoto provedení je, 

že jsou elektromotor společně s převodovkou uložené uvnitř samotného bubnu, který je 

otočně uložený na pevných čepech, což představuje neobvyklé řešení oproti klasickému 

bubnu, uloženému na hřídeli. Mezi hlavní přednosti této konstrukce patří bezesporu 

prostorová nenáročnost a nízká hmotnost, nízké náklady pořizovací i na údržbu, rychlá 

montáž, vysoká účinnost a estetický vzhled.   

 

 

Obr. 2.10 Elektrobuben od firmy Haberkorn [15] 

 

2.3.6 Napínací ústrojí 

 

Jedná se o zařízení nutné k přenesení poháněcích sil. Vyvozuje napínací sílu, která má 

příznivé účinky na přenos sil z bubnu na pás a také omezuje průvěs pásu. Je důležité určit 

správnou velikost napínací síly, neboť tato síla značně namáhá pás na tah.  

 

Rozdělení podle způsobu napínání 

 

a) Tuhé 

b) Samočinné se závažím 

c) Samočinné nebo regulovatelné 

  



Bakalářská práce Tomáš Kašpárek 

 

23 

 

U dopravníků krátkých délek se používá zpravidla napínacího ústrojí tuhého. Jelikož není 

třeba vyvozovat velké síly a posuvy, ideální variantou bude napínání šroubem. Napínací síla 

se vyvodí posunem vratného bubnu.  

 

 

 

Obr. 2.11 Šroubové napínací ústrojí [1]  

 

2.3.7 Válečky a válečkové stolice 

 

Válečky jsou zařízení, které mají za úkol podpírat a vést dopravní pás po určené trase. 

Svým uložením a uspořádáním tvoří žádaný ložný průřez. Jsou velmi důležitou součástí 

pásového dopravníku a požadavky na jejich funkčnost jsou velmi vysoké. Mezi hlavní 

požadavky patří co nejmenší odpor proti otáčení, malá hmotnost a jednoduchá konstrukce, 

musí být dobře vyvážené a nenáročné na údržbu. Válečky jsou vkládány do válečkových 

stolic.  

 

1 – plášť válečku s přivařeným čelem, 2 – distanční kroužek, 3 – těsnění, 4 – pryžový kryt,    

5 – planžetové těsnění, 6 – osa válečku      

Obr. 2.12 Řez válečkem pásového dopravníku [1] 



Bakalářská práce Tomáš Kašpárek 

 

24 

 

Nejběžnějším provedením horní válečkové stolice je se třemi válečky. Používá se však i 

provedení dvouválečkové, nebo jednoválečkové. Speciálním řešením jsou girlandové stolice. 

U tohoto případu jsou válečky zavěšeny na nosné konstrukci. Toto provedení zajišťuje 

odpružení válečků, klidnější chod dopravníku a ochranu pásu proti průrazu. Spodní válečková 

stolice bývá zpravidla jednoválečková, ale může být i víceválečková.    

 

1 – nosná konstrukce dopravníku, 2 – konstrukce válečkové stolice, 3 – váleček, 4 – pás    

 

Obr. 2.13 Stolice nosných válečků [1] 

 

2.3.8 Kluzné desky 

 

Alternativou ke konstrukci s válečky je použití tzv. kluzné desky. Toto provedení je 

doporučováno zejména u krátkých pásových dopravníků. Výhodou je jednoduchá konstrukce 

a nulový průhyb pásu. Vyrábí se nejčastěji z plastů nebo nerezového plechu, podmínkou jsou 

velmi dobré kluzné vlastnosti a tvarová stálost. 

 

Obr. 2.14 Kluzná deska – kov [9] 
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2.4 Přivádění materiálu na dopravní pás 

 

Dopravní pás a podpěrné válečky jsou v podávacím místě značně namáhány padajícím 

materiálem. Kinetická energie, kterou pohlcují od přiváděného materiálu může způsobit 

poškození zejména pásu (proražení). Materiál by proto měl být přiváděn na pás s malou 

kusovitostí, ve směru dopravy a s co nejmenší pádovou výškou. Pokud nelze vyhovět těmto 

požadavkům, použije se pás se silnější horní krycí vrstvou, nebo se speciální protiprůrazovou 

úpravou vložek. Toto řešení je však z hlediska vysoké ceny pásu vhodné pouze pro krátké 

dopravníky. Jiným řešením je zhuštění válečků pod místem dopadajícího materiálu. Válečky, 

které se pro tento účel používají, se nazývají dopadové. Pro lepší tlumení rázu se konstruují 

pogumované, nebo z gumových kotoučů.  

2.5 Odvádění materiálu z pásu 

 

Materiál lze z pásu odebírat v libovolném místě pomocí shrnovače (jednostranný nebo 

oboustranný), nebo běžněji na výsypném bubnu. Chování materiálu při přepadu z výsypného 

bubnu popisuje vrhová parabola. 

 

Obr. 2.15 Vrhová parabola [1] 
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2.5.1 Čištění pásu 

 

Po odvedení materiálu, zůstávají na pásu ulpěné zbytky. Tyto zbytky pak znečišťují 

válečky, čímž negativně ovlivní hladký chod pásu ve vratné větvi (způsobují vybočení pásu). 

Aby se tomuto jevu předešlo, přidávají se na dopravník stěrače pásu. Pro dopravu sypkého, 

nelepivého materiálu, stačí pás čistit škrabkou s pryžovou hranou, která je přitlačována 

závažím nebo pružinou. Stěrače se umísťují přímo na výsypný buben, nebo do jeho těsné 

blízkosti.      

 

Obr. 2.16 Segmentový stěrač pásu od firmy AB Technology[16] 

2.6 Senzory 

 

Používají se pro detekci pohybu přepravovaného materiálu. Jejich funkcí může být 

například zastavení nebo reverze pohybu pásu, když materiál dosáhne určité, předem 

nadefinované pozice. „Vysílač a přijímač jsou umístěny do dvou samostatných pouzder. 

Světlo emitované vysílačem je detekováno přijímačem. Dojde-li k přerušení světelného 

paprsku, způsobí to změnu výstupního stavu přijímače. Díky použití kolimovaného paprsku 

červeného laseru, je možno dosáhnout trvale vysoké přesnosti bodu sepnutí v celém rozsahu 

mezi vysílačem a přijímačem“. [8] 
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3. Návrhový výpočet pásového dopravníku  

 

Výpočet obsahuje tři části. V úvodní části se stanoví pomocné výpočty a veličiny, druhá 

část představuje výpočet dle normy ČSN ISO 5048, třetí částí bude výpočet podle graficko – 

početní metody.  

Volba komponentů bude probíhat na základě veličin vypočtených podle normy ČSN ISO 

5048, jelikož tento výpočet je přesnější a směrodatnější, než graficko – početní metoda.   

3.1 Pomocné výpočty 

 

Jedná se o dílčí výpočty, s jejichž výsledky se bude nadále pracovat při určování odporů a 

návrhu komponentů. 

3.1.1 Výpočet dopravního množství 

 

Při následujícím výpočtu uvažujeme řešený pásový dopravník jako mezioperační, 

využívaný při montáži. Dle zadání je dopravovaný materiál lehký, kusový. Nemáme tedy 

zadaný přesný tvar ani velikost, tudíž si můžeme materiál zvolit, s ohledem na zadané 

parametry. 

Na základě úvahy popsané výše, je přepravovaným materiálem zvolena Euro přepravka 

600x400 mm. Výrobcem takovýchto přepravek je např. firma ArcaBox s.r.o. 

 

 

Obr. 3.1 Přepravka ArcaBox 600x400x235 [17] 
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Dále je nezbytné pro výpočet dopravního množství určit uspořádání přepravek na 

dopravním páse. Nejdůležitější veličinou je rozteč mezi přepravkami. Pak je také nutné vzít 

na zřetel, zda bude pracovník operující u dopravníku schopen efektivně manipulovat 

s přepravovaným materiálem. Plán rozložení je zobrazen na obr. 3.2. 

 

 

Obr. 3.2 Rozložení materiálu na páse [10] 

 

  
  

  
 (3.1) 

  
 

   
 

              

 

kde   …hmotnost jednoho přepravovaného kusu [kg] 

       tp…rozteč mezi přepravkami [m] 

       q…měrná hmotnost dopravovaného materiálu [kg·m
-1

] 

 

Úprava šířky pásu 

 

Z obr. 3.2 je zjevné, že byla upravena zadaná šířka pásu na 400 mm. Důvodem této 

úpravy je úspora materiálu dopravního pásu. Navíc je patrné, že u kusové dopravy tento zásah 

nijak neovlivní dopravní výkon. 
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3.1.2 Volba pásu 

 

Volba dopravního pásu je prováděna s ohledem na kapitolu 2.3.2. Prioritou je zvolit pás 

lehký, zároveň pevný, který bude vyhovovat moderním požadavkům na krátké mobilní 

pásové dopravníky. 

Na základě požadavků uvedených výše byl zvolen dopravní pás:  

FLEXAM EM 8/2 0 + 04 ZELENÝ AS FG 

 

 

Obr. 3.3 Dopravní pás FLEXAM EM 8/2 0 + 04 ZELENÝ AS FG [11] 

 

Parametry dopravního pásu z katalogu jsou znázorněny v následujících tabulkách. 

  

Povrch transportní vrstvy hladký 

Materiál transportní vrstvy PVC 

Transportní strana adhesivní 

Materiál tažné vrstvy polyester 

Materiál spodní vrstvy polyester 

Povrch spodní vrstvy tkanina 

 

Tab. 3.1 Materiál pásu [11] 
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Počet vrstev 2 

Tloušťka 1,9 [mm] 

Plošná hmotnost 2,1 [kg·m
-2

] 

Tloušťka transportní vrstvy 0,4 [mm] 

Tvrdost transportní vrstvy 80 [Shore A] 

Dovolená tažná síla na jednotku šíře 14 [N·mm
-1

] 

Dovolená tažná síla na jednotku šíře 14 [N·mm
-1

] 

 

Tab. 3.2 Technické údaje pásu [11] 

 

Ocelový buben 0,15 

Ocelový buben s protiskluzovým povrchem 0,35 

Kluzná podložka s povrch. úpravou plechu 0,15 

Kluzná podložka z nerezového plechu 0,2 

Kluzná podložka z tvrzeného plastu 0,25 

Kluzná podložka z tvrdého dřeva 0,3 

 

Tab. 3.3 Koeficienty tření [11] 

 

Přípustná teplota stálá -15 až +80˚C 

Přípustná teplota krátkodobá -15 až +100˚C 

 

Tab. 3.4 Přípustné teploty [11] 

 

V normálním ohybu 25 mm 

V negativním ohybu  50 mm 

 

Tab. 3.5 Minimální průměry bubnů [11] 

 

Způsob spojování 

 

Pás bude spojen nerozebíratelně za studena lepením. Použije se jednosložkové rozpouštědlové 

polyuretanové lepidlo Vulkoplast VP 53/18.  
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Výpočet měrné hmotnosti dopravního pásu 

 

Hmotnost pásu je v katalogu stanovena na metr čtvereční. Pro účely výpočtu je nutné tuto 

veličinu přepočítat na metr pásu při šířce 400 mm. 

 

Dle Tab. 3.2 je   
             

 

     
    (3.2) 

           

                 

 

3.2 Návrhový výpočet podle ČSN ISO 5048 

 

Principem této metody je určení pohybových odporů pásového dopravníku, na základě 

kterých se vypočítá potřebný příkon motoru. Poté se vypočítají tahy v dopravním pásu. 

Kontrolní výpočty u této metody se týkají zvoleného motoru a dopravního pásu. 

3.2.1 Volba rychlosti pásu 

 

V zadání je uvedena rychlost pásu v intervalu. Pro výpočet bude vybrána horní mez 

intervalu, neboť pásový dopravník navrhujeme pro největší možné zatížení. 

 

                  

               

 

Všechny následující výpočty budou vycházet z této maximální rychlosti. Důvod, proč je 

rychlost zadaná v intervalu, spočívá ve funkci dopravníku měnit rychlost pohybu pásu. Tato 

funkce bude zajišťována frekvenčním měničem.  
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3.2.2 Obvodová síla na hnacím bubnu 

 

Obvodová síla na hnacím bubnu je veličina nezbytná k výpočtu potřebného výkonu. 

Skládá se ze sil potřebných k překonání pohybových odporů dopravníku, sil potřebných 

k překonání dopravní výšky a také ze sil k překonání přídavných a vedlejších odporů.  

 

           (3.3) 

                

            

 

K výpočtu vzorce (3.3) je nutné dopočítat neznámé           . Tento výpočet následuje 

níže vzorci (3.4) – ( 3.). 

 

Síla potřebná k překonání pohybových odporů dopravníku 

 

Pro tuto situaci, dopravníku s kluznou deskou, bylo nutné upravit původní vztah z normy 

ČSN ISO 5048. Vzhledem k absenci nosných válečků se ve vzorci 3.4 nepočítá s měrnou 

hmotností rotujících částí válečků a také měrný odpor dopravníku se nahrazuje koeficientem 

tření pásu proti kluzné nerezové desce. 

 

                       (3.4) 

                                  

             

 

kde f…koeficient tření pásu proti kluzné desce [-] 

      L…délka dopravníku [m] 

      ε…průměrný úhel sklonu dopravníku [˚] 
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Síla potřebná k překonání dopravní výšky 

 

Řešený pásový dopravník je vodorovný, tudíž není překonávána žádná dopravní výška. Síla 

vyjde nulová. 

 

         (3.5) 

             

         

 

Přídavné a vedlejší odpory dopravníku 

 

Vzhledem k absenci některých konstrukčních prvků na dopravníku, je tento vztah značně 

zjednodušen. Do vztahu bude započítán pouze odpor setrvačných sil v místě nakládání a 

urychlování a také odpor v ohybu pásu na bubnu a v ložiskách bubnu.  

Zanedbávají se odpory od tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením, neboť pás 

je vůči přepravce značně širší. Dále je zanedbán též odpor čističe pásu, shrnovače materiálu a 

shazovacího vozu. Tyto prvky se na konstrukci nevyskytují.  

 

             (3.6) 

                

             

 

 kde    …odpor setrvačných sil v oblasti nakládání a urychlování [N] 

          …odpor v ohybu pásu na bubnu a v ložiskách bubnu [N] 

          …počet nepoháněných bubnů [-] 

 

 

K výpočtu vzorce (3.6) je nutné dopočítat neznámé     a   . Tento výpočet následuje vzorci 

(3.7) – (3.). 
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Odpor setrvačných sil v oblasti nakládání a urychlování 

 

               (3.7) 

                       

              

 

kde v…maximální rychlost pásu [m·s-1] 

     v0…minimální rychlost pásu [m·s-1] 

 

Hodnotu odporu setrvaných sil v oblasti nakládání a urychlování by vzhledem k její 

hodnotě šlo zanedbat. Ale díky tomu, že pásový dopravník bude počítán dvěma metodami, 

však tato hodnota započítána bude, ať je porovnání obou metod co nejpřesnější. 

  

Odpor v ohybu pásu na bubnu 

 

Tento vztah zahrnuje veličinu F´. Jedná se o teoretickou obvodovou sílu a byla určena 

odhadem. Dále se v něm počítá s průměrem vratného bubnu, který je třeba předběžně určit. 

Tloušťku pásu lze najít v Tab. 3.2. 

 

                 
  

 
  

  

 
 (3.8) 

                     
  

     
  

      

    
 

             

 

kde B…šířka pásu [m] 

       F´…teoretická obvodová síla [N] 

       dp…tloušťka pásu [m] 

       D…průměr vratného bubnu [m] 
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3.2.3 Potřebný provozní výkon 

 

   
   

 
 (3.9) 

   
           

 
 

            

 

kde η…účinnost poháněcí stanice [-] 

       F…obvodová síla na poháněcím bubnu [N] 

       v…rychlost pásu [m·s
-1

]  

 

Do vztahu byla dosazena účinnost poháněcí stanice. Tato účinnost se v tomto případě 

rovná pouze účinnosti převodovky. Ta zatím není zvolena, proto je dosazena teoretická 

hodnota. Po volbě poháněcí stanice bude výkon zkontrolován. 

 

Volba motoru 

 

Je zvolen třífázový čtyřpólový asynchronní motor s kotvou nakrátko 1LA7060-4AB. Jeho 

otáčky budou řízeny frekvenčním měničem. Parametry motoru jsou upřesněny v tabulce 3.6. 

 

Jmenovitý výkon Pm 0,12 [kW] 

Jmenovité otáčky nm 1350 [min
-1

] 

Jmenovitý moment Mm 0,84 [N·m] 

Rozběhový moment MA 1,59 [N·m] 

Moment setrvačnosti Jm 3·10
-4

 [kg·m
2
] 

 

Tab. 3.6 Základní parametry motoru [13] 
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Volba převodovky 

 

Jelikož je třeba redukovat hodnotu otáček motoru na otáčky hnacího bubnu, bude 

konstrukce dopravníku obsahovat převodovku. Vztahem 3.10 následuje výpočet ideálního 

převodového poměru. 

Pro tento výpočet je nezbytné znát průměr hnacího bubnu. Tato hodnota je volena. 

 

           

 

Ideální převodový poměr potom bude: 

 

   
  

    
      (3.10) 

   
    

        
        

             

 

kde nm…otáčky motoru [min
-1

] 

       v…ideální rychlost pásu [m·s
-1

] 

       Db…průměr hnacího bubnu [m] 

 

Na základě ideálního převodového poměru je zvolena šneková převodovka (M)RT 40A. 

Její základní parametry jsou zobrazeny v tabulce 3.7. 

 

 

Převodový poměr i 60 [-] 

Výstupní otáčky n2 23 [min
-1

] 

Maximální výkon P1 0,15 [kW] 

Účinnost převodovky η 0,57 [-] 

Výstupní krout. Moment Mk2 36 [N·m] 

 

Tab. 3.7 Základní parametry převodovky [13] 
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Kontrola výkonu 

 

Po zvolení převodovky lze do vztahu (3.9) dosadit skutečná hodnota účinnosti. 

Vypočtený výkon je pak srovnán s výkonem motoru podmínkou (3.11). 

 

     (3.11) 

 

  
   

 
 (3.9) 

  
           

    
 

           

 

     (3.11) 

             

 

Podmínka (3.11) byla splněna. Výkon motoru je dostatečný. 

 

Skutečná rychlost pásu 

 

Protože se ideální a skutečný převodový poměr liší, provede se výpočet, určující 

skutečnou rychlost pásu.   

 

    
  

   
   (3.12) 

    
     

  
       

                  

 

kde ip…ideální převodový poměr [-] 

       ips…skutečný převodový poměr [-] 

       v…ideální rychlost pásu [m·s
-1

] 
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3.2.4 Kontrola na rozběh 

 

Zvolený pohon je třeba zkontrolovat na rozběh dle podmínky (3.13). 

 

       (3.13) 

 

    
 

  
          

 

     
 (3.14) 

    
 

 
                

 

       
 

                 

 

       (3.13) 

                  

 

Podmínka 3.13 je splněna. Pohon vyhovuje na rozběh. 

 

3.2.5 Tahy v dopravním pásu 

 

Tahy v dopravním pásu je nutno spočítat z hlediska následné kontroly pásu a volby 

napínací síly. 

 

Maximální síla 

 

Maximální síla je určena vztahem (3.15) tak, že se obvodová síla vynásobí statickou 

bezpečností proti prokluzu. Pro pásové dopravníky je tato hodnota rovna 1,3. 

 

          (3.15) 

               

               

 

kde ks…statická bezpečnost proti prokluzu [-] 
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Odbíhající síla 

 

        
 

       
 (3.16) 

         
 

         
 

              

 

kde µ…součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem [-] 

      αG…úhel opásání hnacího bubnu [rad] 

 

Nabíhající síla 

 

        (3.17) 

                

              

3.2.6 Velikost napínací síly 

 

Při dopravě směrem k pohonu 

 

                       (3.18) 

                                   

               

 

Při dopravě směrem od pohonu 

 

                       (3.19) 

                                   

               

 

Velikost napínací síly se poté volí ze vztahu (3.19). 
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3.2.7 Skutečné tahy v dopravním pásu 

 

Jelikož ve skutečné konstrukci dopravníku působení napínací síly značně ovlivňuje tahy 

v dopravním pásu, je nutné odbíhající a nabíhající sílu přepočítat pro skutečný stav. 

 

Skutečná odbíhající síla 

 

                       (3.20) 

                                

            

 

Skutečná nabíhající síla 

 

                         (3.21) 

                                      

               

3.2.8 Kontrola měrného tlaku mezi dopravním pásem a bubnem 

 

Kontrola je úspěšná, pokud bude splněna podmínka (3.22).  

 

        (3.22) 

                

 

   
       

    
      (3.23) 

   
          

        
      

              

 

        (3.22) 

                

 

Podmínka 3.22 je splněna. Měrný tlak mezi dopravním pásem a bubnem vyhovuje. 
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3.2.9 Kontrola dopravního pásu 

 

         (3.24) 

 

            (3.25) 

            

              

 

kde     …dovolená tažná síla na jednotku šíře [N·mm
-1

] 

 

         (3.24) 

                

 

Podmínka 3.25 je splněna. Zvolený dopravní pás vyhovuje. 
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3.3 Návrhový výpočet podle graficko – početní metody 

 

 

Obr. 3.4 Schéma pásového dopravníku pro graficko – početní metodu [10] 

 

3.3.1 Určení tahových sil v dopravním pásu 

 

Určí se tahové síly pro všechny body vyznačené na schématu. Nejprve teoreticky, bez 

dosazené odbíhající síly, vyčíslené hodnoty budou následovat ve výpočtu níže. Tahová síla T3 

je rovna nabíhající síle Fn. 

 

      (3.26) 

 

      (3.27) 

 

         (3.28) 

            

 

kde   …odpor v ohybu pásu na bubnu [N] 

 

                      (3.29) 
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3.3.2 Výpočet tahových sil v dopravním pásu 

 

Výpočet obvodové síly 

 

Vychází se ze vztahu (3.17), ze kterého se vytkne F. 

 

        (3.17) 

        

           

         

 

Výpočet odbíhající síly 

 

   
    

       
 (3.30) 

   
      

         
 

              

 

kde µ…součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem [-] 

      αG…úhel opásání hnacího bubnu [rad] 

      ks…statická bezpečnost proti prokluzu [-] 

 

Výpočet nabíhající síly 

 

        (3.17) 
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Výpočet tahů T0 až T3 

 

Do předem určených vztahů (3.26) – (3.29) se dosadí odbíhající síla (3.30). 

 

      (3.26) 

              

 

      (3.27) 

              

 

         (3.28) 

             

              

 

                   (3.29) 

                                      

              

 

Výpočet napínací síly 

 

         (3.31) 
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3.3.3 Potřebný provozní výkon 

 

  
   

 
 (3.9) 

  
        

    
 

           

 

Obr. 3.5 znázorňuje schéma s vykreslenými tahovými silami v páse. Z obrázku vyplívá, 

že tahové síly postupně narůstají od minimální síly odbíhající, až po maximální sílu 

nabíhající. 

 

 

Obr. 3.5 Schéma pásového dopravníku s tahovými silami [10] 

3.4 Srovnání  

 

    ČSN ISO 5048 Graficko - početní metoda   Rozdíl 

Obvodová síla F 60,01 58,00 [N] 3,4% 

Odbíhající síla Fo 129,59 125,25 [N] 3,4% 

Nabíhající síla Fn 189,60 183,25 [N] 3,4% 

Napínací síla Fz 379,20 275,50 [N] 27,3% 

Výkon P 4,79 4,58 [W] 4,4% 

 

Mezi oběma metodami jsou jen minimální rozdíly. Výjimku tvoří pouze vypočtené 

hodnoty napínací síly. Při výpočtu byla považována za směrodatnou hodnota, vypočtená 

podle ČSN ISO 5048.  
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4. Pevnostní výpočty 

 

Je třeba provést dynamickou kontrolu ložisek, zkontrolovat hnací hřídel a navrhnout pero. 

 

4.1 Kontrola hnacího hřídele 

 

Kontrola hnacího hřídele se provádí na krut a to v nejmenším průřezu, což je průměr pod 

pojistným kroužkem d2. Jednotlivé vztahy vycházejí z literatury [4]. Materiál hřídele je ocel 

11 600. Pro úspěšnou kontrolu je nutné splnit podmínku (4.1), napětí v krutu nesmí překročit 

dovolenou hodnotu. 

 

       (4.1) 

 

             

 

   
   

  
 

   

    
 

  

 (4.2) 

   
      

       

  

 

               

 

       (4.1) 

         

 

Podmínka (4.1) splněna. Hnaná hřídel vyhovuje. 
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4.2 Dynamická kontrola ložisek 

 

Na konstrukci dopravníku se vyskytují 4 ložiska, všechna stejného typu, proto bude výpočet 

aplikován jen na jedno. Jedná se o dvouřadá naklápěcí ložiska s těsněním 2202 E-2RS1TN9 

od firmy SKF.  

 

 

Obr. 4.1 Ložisko 2202 E-2RS1TN9 [18] 

 

 

Obr. 4.2 Parametry ložiska 22 E-2RS1TN9 [18] 

 

Mazání ložisek 

 

Ložiska s těsněním jsou dodávána s náplní lithného plastického maziva SKF MT47. 

Takto namazaná ložiska nemusejí být po celou dobu životnosti domazávána. 
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Ložiska jsou namáhána radiální silou FR a axiální silou FA. Vzhledem k faktu že hmotnost 

dopravovaného materiálu nese kluzná deska, radiální silou FR bude napínací síla Fz. Axiální 

síla pak bude volena, jedná se o sílu z kmitání pásu, či nepřesnosti výroby a je téměř 

zanedbatelná. 

 

      (4.3) 

         

 

        

 

Pro výpočet je dále nutné porovnat výpočtový součinitel e s podílem axiální a radiální síly. 

 

  

  
 

  

   
          (4.4) 

            

 

  

  
   (4.5) 

 

Z podmínky (4.5) vyplívají hodnoty součinitelů X a Y. 

        

        

 

Poté se vypočítá ekvivalentní dynamické zatížení. 

 

             (4.6) 
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Volba koeficientu p 

 

    - pro ložiska s bodovým stykem 

 

Základní trvanlivost ložiska pak bude: 

 

 

      
 

 
 
 

     (4.7) 

     
    

   
 
 

     

                 

 

kde C…dynamická únosnost ložiska [N] 

       P…ekvivalentní dynamické zatížení [N] 

       p…exponent, volený na základě druhu ložiska [-] 

 

4.3 Návrh pera 

 

Pero je umístěno na hnacím hřídeli, za účelem přenosu krouticího momentu 

z převodovky. Nejprve se zvolí rozměry průřezu pera, následně se určí jeho délka z podmínky 

na otlačení a poté bude zkontrolováno podmínkou na střih. Výpočty vycházejí z literatury [4]. 

 

Rozměry voleného pera: 
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Síla působící na stěnu pera v náboji 

 

   
   
 

 
 
  
 

 (4.8) 

   
      

  
  

   
 

 

            

 

Hodnota dovoleného tlaku pD2 pro ocelový náboj 

 

              

 

  
  

  

      
 (4.9) 

  
  

    

       
 

  
            → volím délku pera             

 

Kontrola na střih 

 

       (4.10) 

 

Dovolené napětí pera na střih 

 

             

 

Střižná síla působící na pero 

 

   
   
 

 

 (4.11) 
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 (4.12) 

   
    

    
 

              

 

       (4.10) 

              

 

Pero vyhovuje v podmínce na střih. 

 

Na přenos krouticího momentu z převodovky na hnací hřídel se použije pero: 

PERO 6e7 x 6 x 40 ČSN 02 2562  
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5. Konstrukce pásového dopravníku 

 

5.1 Nosná konstrukce 

 

Základním prvkem nosné konstrukce jsou hliníkové profily Item Profile 8 40x40 light. 

Obr. 5.1 zobrazuje průřez profilem.  

 

 

 

Obr. 5.1 Hliníkový profil Item Profile 8 40x40 light – průřez [9] 

 

Spojování těchto profilů zajišťují spojovací prvky Item. Pro jejich instalaci není nutné 

žádných předběžných úprav spojovaných profilů.  

Na konstrukci se mezi jednotlivými prvky nacházejí pouze pravé úhly a podle situace 

bude použito spojovacího prvku Automatic – Fastening Set 8, nebo Angle Bracket V 8. 

 

Item Automatic – Fastening Set  

 

Na pouzdru spojovacího prvku je samořezný zavit, který umožní pouzdru zavrtání na 

libovolné místo v drážce Item profilu. Do drážky druhého profilu se vsune matice a oba díly 

se k sobě přišroubují. Spoj je rozebíratelný.  
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Obr. 5.2 Item Automatic – Fastening Set 8 [19] 

 

Item Angle Bracket V 8 

 

Do drážek obou profilů budou vsunuty matice a pomocí úhlového prvku se šrouby 

zafixují k sobě. Spoj je rozebíratelný. 

 

 

 

Obr. 5.3 Item Angle Bracket V 8 [19] 
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Mobilita dopravníku je zajištěna osazením konstrukce kolečky Item D75 s brzdou. 

 

 

 

Obr. 5.4 Kolečko Item D75 s brzdou [19] 

 

Konce profilů Item, pokud to jejich umístění vyžaduje, zakrývají z bezpečnostního a 

estetického hlediska kryty Item Cap 8 40x40. 

 

 

 

Obr. 5.5 Kryt Item Cap 8 40x40 [19] 
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Obr. 5.6 Celkový náhled na nosnou konstrukci [9] 
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5.2 Konstrukce hnací stanice 

 

Hnací stanice se skládá z motoru, převodovky, dvou ložiskových domků a hnacího bubnu. 

Motor i převodovka jsou přírubové a jsou k sobě upevněny šrouby M6 × 20 ISO 4018 – 4.6.  

 

 

 

Obr. 5.7 Motor 1LA7060-4AB spojený s převodovkou (M)RT 40A [9] 

 

Ložiskový domek 40C od firmy Haberkorn, viz obr. 5.8, je k profilu Item uchycen 

kombinací silového a tvarového styku. Do drážky se vloží speciální tvarová matice, která 

pomocí dvou šroubů přitlačí těleso domku proti profilu. Zároveň tvar samotného ložiskového 

domku částečně kopíruje tvar drážky a brání příčnému pohybu. Převodovka je upevněna 

k přírubě ložiskového domku šrouby M6 × 25 ISO 4762 – 4.6. 

 

 

Obr. 5.8 Ložiskový domek 40C [9] 
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5.3 Napínací stanice 

 

Napínací stanicí je nastavitelný ložiskový domek 40C zobrazený na obr. 5.9. Vyvození 

napínací síly probíhá otáčením pohybového šroubu v obdélníkové matici, která je opřena o 

hranu profilu. Poté se poloha domku zafixuje stejně jako ložiskový domek v napínací stanici.   

 

 

 

Obr. 5.9 Napínací stanice [9] 

5.4 Kluzná deska 

 

Kluzná deska je tvořena ohýbaným nerezovým plechem. Její uchycení na nosnou 

konstrukci je realizováno šroubovými spoji. Deska bude ustavena ke konstrukci do roviny 

pásu a přišroubována k T-Slot maticím viz obr. 5.10, vsunutým do drážek profilu Item. Tento 

princip, se bude i dále využívat k uchycení dalších komponentů.  

 

Obr. 5.10 Matice T-Slot V 8 St M5 [19] 
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5.5 Elektronické vybavení 

 

Na dopravníku se vyskytuje několik komponentů, zajišťující jeho provoz. Na konstrukci 

se nachází elektrický rozvaděč, jističe a frekvenční měnič, sloužící k ovládání otáček motoru. 

Z bezpečnostního hlediska je na konstrukci uchyceno nouzové tlačítko STOP, sloužící 

k okamžitému vypnutí stroje. 

 

 

Obr. 5.11 Tlačítko STOP [20] 

 

Senzory 

Na konstrukci jsou dále nainstalovány reflexní optoelektronické snímače SICK MH15, které 

fungují jako reflexní světelné závory a v případě nebezpečí pádu nákladu přes koncové bubny 

zastavují, popřípadě reversují pohyb pásu. 

 

 

 

Obr. 5.12 Optoelektronický snímač SICK MH15 [21]  
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6. Závěr 

 

Cílem této bakalářské byla konstrukce malého mobilního pásového dopravníku, pro 

dopravu lehkého kusového materiálu na krátkou vzdálenost. Takovýto dopravník nachází 

využití například v montážní lince. 

Úvod práce je věnován rešerši, která popisuje aktuální stav na poli pásové dopravy. Práce 

dále pokračuje návrhovými výpočty s volbou komponentů poháněcí stanice a to dvěma 

metodami, podle normy ČSN ISO 5048 a graficko – početní metody. Výsledky obou metod 

jsou následně srovnány v tabulce. Poté je proveden pevnostní výpočet, ve kterém se 

kontroluje hnací hřídel a ložiska. Nakonec se práce zabývá nosnou konstrukcí, způsoby její 

sestavení a konstrukcí hnací stanice. 

Návrhová část začíná řešením některých předběžných výpočtů, během kterých bylo 

stanoveno dopravní množství, zvolen dopravní pás a vypočtena jeho měrná hmotnost. Tyto 

výpočty jsou nezbytné pro další postup, kterým je návrhový výpočet podle ČSN IS 5048. 

Pomocí této normy jsou definovány vztahy, pomocí nichž byly vypočteny pohybové odpory 

dopravníku, následně použité pro určení potřebného výkonu. Na jeho základě byl zvolen 

hnací elektromotor a převodovka, upravující otáčky. Bylo nutné provést kontrolu na rozběh. 

Následně byly určeny tahy v páse, nabíhající a odbíhající síla. Poté byla určena napínací síla a 

vypočteny skutečné tahy v páse, které se dále uplatnily v kontrole pásu.  

Druhá metoda výpočtu je podle graficko-početní metody. Touto metodou taktéž počítáme 

pohybové odpory dopravníku, na jejichž základě určíme potřebný výkon. Vzhledem k faktu, 

že komponenty dopravníku byly voleny podle normy ČSN ISO 5048, je výpočet této metody 

prováděn pouze pro srovnání obou metod, které odhalilo pouze malé odchylky s výjimkou 

napínací síly. 

V třetí části výpočtu byla pevnostně zkontrolována hnací hřídel v podmínce na krut, 

stanovena životnost ložisek a určeny rozměry pera. 

V poslední části se pak tato práce zabývá řešením nosné konstrukce dopravníku, její 

montáží a vybavením. Výsledkem je lehká hliníková konstrukce, osazena kolečky zajišťující 

mobilnost a bezpečnostním prvkem, umožňujícím okamžité zastavení stroje. 

Výkresová dokumentace obsahuje sestavný výkres poháněcí stanice, výrobní výkres 

hnací hřídele a sestavný výkres pásového dopravníku.   
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Seznam výkresové dokumentace 

Item profil 8 x 405  PD_001 

Item profil 8 x 650  PD_002 

Item profil 8 x 800  PD_003 

Item profil 8 x 1470  PD_004 

Hnací hřídel   PD_005 

Uložení hnací hřídele  PD_006 

Napínací stanice  PD_007 

Sestavný výkres  PD_00S 

Kusovník   PD_00K 

 

 

 

 


