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Anotace 

JUŘICA, D. Mobilní pásový dopravník : bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016. Vedoucí práce: Konečný, Z. 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního pásového dopravníku 

pro přepravu kusového materiálu. Práce obsahuje základní definici dopravníků, druhy 

pohonů a stručný popis základních typů dopravníku. Dále tato práce obsahuje varianty 

možných konstrukčních řešení, vícekriteriální analýzu s vyhodnocením a zvolením 

optimální varianty, výpočtovou část, návrh pohonu a napínacího zařízení dopravníku. 

Navržený systém je rozpracován do podoby výkresové dokumentace. 

 

Annotation 

JUŘICA, D. Mobile belt Conveyor: Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of robotics, 2016. 

Thesis head: Konečný, Z. 

Bachelor thesis deals with design of mobile belt conveyor for transport piece of material. 

The introduction include primary definition conveyor, types of drivers and short 

description types of conveyor. And another part deals include two design proposals and 

then I made an optimum choice using value analysis. Next there deals include the basics 

functional calculation, proposal drive and tensioning device of conveyor. Designed system 

is developer into assembly drawings.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

značka  popis         jednotka 

B  Šířka pásu        m 

D  Průměr bubnu        mm 

Dp  Předběžný průměr pásu      mm 

F1  Maximální tah v místě náběhu pásu na hnací buben  N 

F2  Maximální tah na sbíhající straně hnacího bubnu   N 

FD  Dovolená tahová síla       N 

FHd  Hlavní odpor proti pohybu pásu dolní větve dopravníku  N 

FHh  Hlavní odpor proti pohybu pásu horní větve dopravníku  N 

Fmax  Maximální obvodová síla      N 

Fp  Dovolený tah v pásu       N 

Fv2  Odpor vlivem ohybu pásu přes bubny      N 

Fv3  Odpor vlivem čepového tření       N 

f1  Součinitel tření pásu       - 

f2  Součinitel tření mezi pásem a bubnem    - 

g  Tíhové zrychlení       m.s-2 

k  Počet krabic na dopravníku      - 

k1  Součinitel respektující vliv teploty     - 

l  Dopravní délka       m 

v  Rychlost pásu        m.s-1 

lij*  Celkový součet vážených indexů     - 

m  Nosnost dopravníku       kg 

mp  Hmotnost pásu       kg.m-2 

mrd  Hmotnost rotujících části jednoho válečku    kg 

N  Dopravní výkon       kg.hod-1 

nd  Počet válečků v dolní stolici      - 

nv  Výstupní otáčky hřídele převodovky     min-1 

P  Výkon na hřídeli hnacího bubnu     W 

q1  Hmotnost dopravovaného materiálu na 1m délky   kg.m-1 

q2  Hmotnost 1 metru pásu      kg.m-1 

qrd  Hmotnost rotujících částí válečků na dopravníku   - 

s  Šířka pásu        mm 
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td  Rozteč dolních stolic       m 

tk  Rozteč krabic        m 

vsk  Skutečná rychlost pohybu pásového dopravníku   m.s-1 

Z  Velikost napínací síly       N 

δ  Sklon dopravníku       ° 

η  Účinnost převodů       - 

  Součinitel rozběhu dopravníku     - 

φ  Úhel opásání bubnu       rad-1 

µ  Globální součinitel tření      - 
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1 Rešeršní studie 

 

Téma rešeršní studie je zaměřeno na dopravníky v průmyslu. Toto téma popisuje 

definici, druhy, rozdělení a popis jednotlivých typů dopravníků. Nejedná se jen o dopravní 

dráhy, ale pod toto téma patří i různé nakladače, dopravní vozíky, manipulátory. 

Tato studie však bude zaměřena pouze na dopravníky skládající se z 

dopravníkových drah. 

 

1.1 Definice 

Dopravník nebo také obecně dopravní zařízení, je zařízení pro nepřetržitý pohyb 

sypkého materiálu, kusového zboží nebo ucelených manipulačních jednotek ve 

vodorovném nebo svislém směru. [6] 

 

1.2 Rozdělení 

Základní rozdělení dopravníků využívaných v průmyslu je následující:  

 Dopravníky s tažným elementem 

 Dopravníky bez tažného elementu 

Dopravníky s tažným elementem mohou být pásové, článkové, okružní vozíkové, 

podvěsné, korečkové, redlery nebo pohyblivá schodiště.  

Dopravníky bez tažného elementu jsou například šnekové, válečkové nebo 

paletovací vozíky. [6] 
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Druhy pohonů dopravních zařízení: 

U dopravních a zdvihacích strojů se používají tyto druhy pohonů: 

 Ruční  pohon -  používá se u malých a pomocných zařízení, která nevyžadují větší 

výkon (300 W) a pracují krátkodobě. 

 

 Pohon spalovacím  motorem -  používá se u zařízení určených pro práci v 

místech, kde není k dispozici jiný zdroj energie. Používají se zážehové i vznětové 

motory.  Často se používají v kombinaci s hydrodynamickým nebo hydrostatickým 

přenosem výkonu nebo v kombinaci s elektrickými stroji. 

 

 

 Elektrický  pohon  -  využívá se často pro jeho výhody - zejména stálá 

připravenost k provozu, čistota, spolehlivost, možnost jednoduchého řízení a 

regulace, přizpůsobivost zatížení, možnost rozběhu pod zatížením a přeměna 

mechanické energie v elektrickou při brždění. 

 

 Hydraulický pohon -  k  přenosu výkonu se využívá změny mechanické energie 

na tlakovou nebo kinetickou energii kapaliny (oleje) a naopak - tedy převod.  

 

 

 Pneumatický pohon - k přenosu výkonu se využívá změny mechanické energie v 

tlakovou energii vzduchu. [10] 

 

V následující kapitole budou stručně popsány jednotlivé typy dopravníků a jejich 

časté použití. 
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1.2.1 Pásový dopravník 

Dopravník je strojní zařízení, dopravní prostředek z kategorie dopravníků, které 

využívá pro přepravu materiálu třecí sílu mezi pásem a přepravovaným materiálem. Je 

používán zejména k přepravě kusových výrobků nebo sypkých či polotekutých hmot na 

krátké i dlouhé vzdálenosti. Může se ale jednat i o přepravu jednotlivých menších 

předmětů, např. zavazadel, balíků apod. [6] 

 

Obr. 1 Pásový dopravník [11] 

 

Pohon pásu stroje obstarává obvykle asynchronní elektromotor přes poháněcí 

buben, na kterém je dopravní pás nasazen. Moderním řešením pohonu pásových 

dopravníků je pohon prostřednictvím bubnového motoru (elektroválce). Pohon bubnovým 

motorem přináší prostorově úsporné řešení, zjednodušení konstrukce dopravníku a 

minimální náročnost na údržbu.  

Kromě přímých pásových dopravníků jsou vyráběny i pásové oblouky a pásové 

spirály. 

Rozdělení podle použití: 

 přenosné 

 pojízdné 

a konstrukce 

 stabilní 

 přemístitelné 
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Konstrukční části: 

 Nosná konstrukce  

 Dopravní pás (ocelový, pryžový, 

textilní)  

 Hnací buben  

 Hnaný buben  

 Podpěrné válečky  

 Poháněcí ústrojí  

 Napínací ústrojí  

 Násypka 

Princip práce je následující. Na pás pohybující se ve směru přepravy padá materiál 

z násypky, která zajišťuje především správný dopad materiálu na pás a rovnoměrné 

dávkování na pás. Pásem je materiál přepraven a na konci dopravníku je vyprazdňován. 

Možností vyprazdňování je více, například přepad přes jeden z bubnů, shrnovač nebo 

shazovací vozík. Pás dopravníku musí být stále napínán. Podpěrné válečky jsou určeny k 

zamezení prověšení dopravního pásu. [2] 

 

Obr. 3 Schéma pásového dopravníku [10] 

 

Maximální sklon dopravníku vychází z velikosti třecí síly mezi pásem a 

dopravovaným materiálem.  

Pásové dopravníky jsou poměrně univerzální a používají se kupříkladu v 

zemědělství, stavebnictví, strojírenství, potravinářském průmyslu a v povrchových lomech. 

 

 

Obr. 2 Pásový dopravník lomený [12] 
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1.2.2 Článkový dopravník 

Článkové dopravníky jsou mechanické dopravníky s tažným a nosným orgánem v 

podobě nekonečného pásu. [8] 

Článkový dopravník se sestává z několika hlavních částí, a sice: 

 Řetězy (dva) 

 Hnací, hnaná řetězová kola 

 Poháněcí ústrojí 

 Napínací ústrojí 

 Nosné segmenty 

 

Obr. 4 Schéma článkového dopravníku [10] 

 

Článkové dopravníky slouží pro přepravu těžších břemen než pásové dopravníky, 

avšak při menších rychlostech. Doprava může být realizována ve vodorovném nebo 

šikmém směru. Maximální sklon dopravníku může být 45°. Tento typ dopravníků se 

převážně používá pro přepravu kusových předmětů větších hmotností, dále pro přepravu 

hrubých, ostrohranných i horkých sypkých materiálů. [10] 

Pohony článkových dopravníků jsou tvořeny z elektromotoru a šnekové, kuželo-

čelní převodovky uložené na hřídeli hnacího bubnu.  

Elektroinstalaci - ovládání ČD je možné doplnit o frekvenční měnič, řídící 

jednotku, čidly apod. pro automatické systémy řízení. [8] 
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1.2.3 Vozíkové okružní dopravníky 

Hlavní části vozíkového dopravníku jsou: 

 Vozíky 

 Kolejnice 

 Tažný řetěz 

 Poháněcí ústrojí 

 Napínací rám 

 Hnací a hnaná řetězová kola 

 

Obr. 5 Schéma okružního dopravníku [6] 

 

Tento dopravník je složen z jednotlivých vozíků vzájemně spojených kloubovým 

řetězem tak, že tvoří jednu uzavřenou smyčku. Soustava vozíků se pohybuje po pevných 

kolejnicích a je tažena kloubovým řetězem. Řetěz se pohybuje po nehybném vedení, jedna 

část vedení (oblouková dráha) je však upevněna na napínacím rámu. 

Vozíkový dopravník se používá pro přepravu těžkých břemen v technologických 

procesech. Dále se využívá ve strojírenství pro mezioperační dopravu kusových nebo 

sypkých materiálů.  

Hnací zařízení tvoří motor s převodovkou hnací a hnaná řetězová kola se 

speciálním řetězem s unášeči, opírajícími se o klady tažného řetězu. [6], [7] 
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1.2.4 Podvěsný dopravník 

Podvěsný dopravník (jednodráhový nebo dvoudráhový) má řetěz vedený pod osou 

profilu dráhy pomocí vodicích a nosných jezdců. V obloucích ve vodorovné rovině musí 

být opěrná kola nebo válečky zajišťující správné vedení řetězu. Poloměry svislých oblouků 

jsou podstatně větší a závisí na rozteči vodících a nosných jezdců při omezeném sklonu 

dráhy na 15° až 30°. [10]  

Hlavní části, ze kterých se skládá podvěsný dopravník, se nazývají: 

 Závěsný vozík 

 Řetěz (tažný) 

 Nosná dráha 

 Poháněcí ústrojí 

 Napínací ústrojí 

 
 

Obr. 6 Schéma podvěsného dopravníku [10] 
Obr. 7 Podvěsný 
dopravník [13] 

 

Nosnou dráhu dopravníku tvoří uzavřený okruh. Na této nosné dráze jsou umístěné 

závěsné vozíky sloužící pro přepravu břemen. Tyto vozíky jsou taženy řetězem, který lze 

pohánět na několika místech.  

Podvěsný dopravník lze využít k dopravě nejčastěji kusových materiálů. Největší 

využití má ve strojírenství při mezioperační dopravě nebo na montážních dílnách. [6], [10] 
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1.2.5 Korečkový dopravník 

Korečkové dopravníky (často zvané elevátory) jsou mechanické dopravníky 

přepravující sypký (jemnozrnný, drobně kusovitý) materiál v korečcích pevně (nevýkyvně) 

upevněných na tažném orgánu. Dopravní množství může být až . Dopravní 

rychlost může být až 3,5 . Dopravní výška je omezena prokluzem tažného elementu 

na hnacím bubnu (u dopravníku s pásem 30 m) nebo pevností řetězu (u dopravníků s 

řetězem 90 m).  Korečkové dopravníky mohou být svislé nebo šikmé o sklonu   a více, 

s uspořádáním korečků  přetržitým (velká rozteč korečků) nebo nepřetržitým (malá rozteč 

korečků). [6], [9] 

Hlavní části, z nichž je sestaven korečkový dopravník jsou: 

 Dopravní pás nebo řetěz 

 Korečky 

 Hnací buben s poháněcím ústrojím 

 Napínací buben 

 Šachta 

 Násypka 

 Výsypka 

 

 

Obr. 8 Schéma korečkového dopravníku [10] Obr. 9 Korečkový dopravník [14] 
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Korečky slouží k vlastní přepravě materiálu, kdy v násypce jsou plněny hrabacím 

způsobem nebo materiál padá přímo do korečků, a ve výsypce dochází k vyprazdňování 

korečků třemi způsoby, a sice působením odstředivé síly, působením gravitační síly a 

působením kombinací obou předešlých sil. Vyprazdňování odstředivou silou se používá při 

větších rychlostech dopravníku. 

Korečkový dopravník slouží převážně pro přepravu sypkých hmot, lze ho však 

využít i na přepravu kusového materiálu, a to ve svislém směru. Jiný než svislý směr 

přepravy tímto typem dopravníku se téměř nevyskytuje. Využívá se zpravidla v 

zemědělství a potravinářském průmyslu. [6], [7], [9], [10] 

 

1.2.6 Redlery  

Hlavní části, ze kterých se skládá redler se nazývají: 

 Tažný řetěz 

 Unašeče 

 Žlab  

 Násypka 

 Výsypka  

 Hnací ústrojí 

 Napínací ústrojí 

 

Obr. 10 Redler [15] 

 

U redlerového dopravníku je tažným orgánem řetěz, na němž jsou umístěny 

unášeče. Řetěz je poháněn motorem přes řetězové kolo a umístěn v uzavřeném žlabu.  



21 

 

Materiál je sypán do žlabu skrz násypku a přepravován unášeči k výsypce, pomocí 

které dochází k vyprázdnění dopravníku. Materiál tedy není posouván po částech, nýbrž 

spojitě. Nevýhodou tohoto typu dopravníku je, že dochází k vyššímu opotřebení řetězu a 

unášečů. Za výhody lze považovat uzavřený žlab, malé rozměry a možnost přívodu a 

odvodu materiálu v libovolném místě. 

Redlerové dopravníky se používají pro přepravu zrnitého a sypkého materiálu (uhlí, 

struska, obilí) ve vodorovném i svislém směru. Uplatnění tedy najdou v těžebním průmyslu 

nebo zemědělství. [6], [7], [9], [10] 

 

1.2.7 Šnekový dopravník 

Šnekový dopravník je sestaven z následujících hlavních částí: 

 Hřídel šnekovice 

 Šnekovice 

 Ložiska hřídele šnekovice 

 Dopravní žlab 

 Víko žlabu 

 Poháněcí ústrojí 

 Násypka, výsypka 

 

Jedná se o dopravník bez taženého elementu a jeho výhodou je jednoduchá 

konstrukce a malé rozměry. Materiál se sype skrz násypku do žlabu, a poté je šnekem 

hrnut až k výsypce. Potom působením gravitační síly padá výsypkou ven z dopravníku. 

Nevýhodou může být, že při přepravě dochází k drcení a tedy k znehodnocení materiálu, 

dále tento typ dopravy vyžaduje velké množství energie a dochází k většímu opotřebení.  

 
Obr. 11 Šnekový dopravník [16] 

 
Obr. 12 Schéma šnekového dopravníku [10] 
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Šnekový dopravník se využívá pro přepravu sypkých a zrnitých materiálů ve 

vodorovném nebo šikmém směru, převýšení však nebývá nikterak vysoké. Nejčastější 

využití nachází v zemědělství a potravinářském průmyslu. [6], [7], [9], [10] 

 

1.2.8 Válečkový dopravník 

Hlavní části válečkového dopravníku jsou: 

 Válečky 

 Boční vedení 

 Hlavní rám 

 Nosná konstrukce 

 Poháněcí ústrojí (u poháněných dopravníků) 

 
Obr. 13 Válečkový dopravník [17] 

 

Válečkové dopravníky se dělí na gravitační a poháněné. U gravitačních 

válečkových dopravníků se materiál posouvá pouze působením gravitační síly, to znamená, 

že probíhá přeprava v šikmém směru. Poháněné válečkové dopravníky obsahují motor, 

který pohání jednotlivé válečky. Pohánění válečků může být realizováno pomocí 

řetězového převodu nebo převodem s kuželovými ozubenými koly. Důležité je, že pod 

přepravovaným tělesem musí být minimálně tři válečky najednou. 
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U poháněné varianty dopravníku je směr dopravy vodorovný, u gravitačního typu je 

směr dopravy mírně šikmý, přičemž výstupní poloha je níže, než vstupní. Největší 

uplatnění mají válečkové dopravníky ve strojním průmyslu, kde se používají pro plynulou 

nebo přerušovanou dopravu mezi jednotlivými operacemi. [6], [7], [9], [10] 

 

1.3 Výrobci 

Na závěr studijní rešerše budou uvedení současní výrobci dopravních a manipulačních 

zařízení v České republice i zahraničí. 

 D A S spol. s r.o.   

 T M T spol. s r.o. Chrudim 

 LOGSYS, spol. s r.o. 

 DORNER CONVEYOR 

 Metzgar Conveyors and Package Handling Systems 

A mnoho dalších….. 
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2 Požadavkový list 

 Konstrukce mobilního pásového dopravníku: 

Požadavkový list vychází z podmínek, které si stanovila firma MAXBIKE s. r. o. a 

doplňujícími informacemi firmy DAS spol. s r. o. 

 max. délka dopravníku:  

 max. šířka dopravníku:  

 výška dopravníku: 

 nosnost: 

 šířka pásu: 

 materiál pásu: 

 rychlost pásu: 

 dopravní výkon 

 transportní kola:  

 objekt manipulace: díly jízdních kol (krabice) 

 pracovní prostředí: běžné, bez zvýšeného výskytu prachu a nečistot 
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3 Varianty konstrukčního řešení 

Na základě požadavků firmy MAXBIKE s.r.o. (viz. požadavkový list) byly 

zpracovány různé varianty konstrukčního řešení mobilního pásového dopravníku, které 

byly zpracovány formou zjednodušeného 3D modelu. 

3.1 1. varianta konstrukčního řešení 

První varianta obsahuje hnací nápravu (1), která byla osazena elektromotorem (2), 

vratnou nápravou s napínáním (3), pásem z PVC (4), rámem z hliníkového extrudovaného 

profilu (5), svařované nohy z tenkostěnného profilu Jäkl (6) a pojízdnými kolečky s brzdou 

(7). 

 
Obr. 14 Pásový dopravník - varianta 1 

 

Hlavní výhoda této varianty spočívala ve hmotnosti celkové sestavy díky 

extrudovanému profilu, nevýhodou byla cena. 

 
Obr. 15 Extrudovaný profil z hliníku 

2 

5 

3 

6 

7 
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1 
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Obr. 16 Detail hnací nápravy 

 

3.2 2. Varianta konstrukčního řešení 

Ve druhé variantě byl použit namísto extrudovaného profilu z hliníku tenkostěnný 

profil (1). Rám byl celkově vyztužen, aby nedocházelo ke kroucení konstrukce. Tato 

varianta vycházela z varianty č. 1 a byla osazena téměř totožnými komponenty.  

 
Obr. 17 Pásový dopravník - varianta 2 

 

 

1 
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Pás se smýká v horní části dopravníku po plechu z běžné konstrukční oceli (1).  

 
Obr. 18 Detail – krycí plech 

 

 Ve spodní části byl dopravník navržen tak, že pás je podpírán podpěrnými válečky. 

(1)  

 
Obr. 19 Podpěrné válečky 

  

1 

1 
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4 Vícekriteriální analýza 

Pro vybrání optimální varianty a rozpracování finálního modelu byly zvoleny tyto 

kritéria. (viz. Tab. 1) 

Tab. 1 Hodnocená kritéria 

Hodnocená kritéria 

Hodnocená kritéria Název Popis 

1 Cena Přibližná cena 

2 Hmotnost Přibližná hmotnost 
3 Náročnost konstrukce Náročnost a složitost konstrukce 

4 Manipulovatelnost Schopnost manipulace 

5 Energetická náročnost Spotřeba energií 
 

Tab. 2 Stupnice hodnocení 

Stupnice hodnocení 

Vysoká úroveň 6 

Dobrá úroveň 5 

Průměrná úroveň 4 

Nízká úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 
 

Tab. 3 Významnost kritérii 

Významnost kritérii 

Nejvyšší 2 

Nejnižší 1 
 

4.1 Určení významnosti kritérií: 

Tab. 4 Určení významnosti kritérií 

  
   

Počet voleb 

v 
Pořadí Váha významnosti q 

k1 k1 k1 k1 
3 1. 2 

k2 k3 k4 k5 

  k2 k2 k2 
2,5 2. 1,75 

  k3 k4 k5 

  
 

k3 k3 
2 3. 1,5 

  
 

k4 k5 

  
  

k4 
1 5. 1 

  
  

k5 

  
   

1,5 4. 1,25 
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Varianta A: 

Tab. 5 Hodnocení varianty 1 

  Hodnota Významnost kritéria Vážený index kritéria lij* 

k1 4 2 8 

k2 4 1,75 7,2 

k3 4 1,5 4 

k4 4 1 4,8 

k5 3 1,25 6 

Celkový součet vážených indexů lij* varianty A: 28,75 

      

Varianta B: 

Tab. 6 Hodnocení varianty 2 

  Hodnota Významnost kritéria Vážený index kritéria lij* 

k1 5 2 10 

k2 5 1,75 9 

k3 4 1,5 5 

k4 4 1 6 

k5 4 1,25 8 

Celkový součet vážených indexů lij* varianty B: 33,75 

 

Na základě zvolení hodnotících kritérií, určení významností a zhodnocení celkového 

součtu vážených indexu lij* byla vítězná varianta č. 2 

 
Obr. 20 Graf- určení významnosti 

1
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5 Optimální varianta 

Dle optimální varianty byl zpracován kompletní 3D model, včetně výkresové 

dokumentace. (viz obr. 21) 

Finální varianta obsahuje hnací nápravu (1), která je osazena elektromotorem SEW 

s kuželo-čelní převodovkou (2), vratnou nápravou s napínáním (3), pásem z PVC -

HABASIT - NAB-10EFDV 11 (4), svařovaným rámem a nohy z tenkostěnného profilu 

Jäkl (6), (5), a pojízdnými kolečky s brzdou - BS Rollen – LS520.B90.125 (7).  

 
Obr. 21 Optimální varianta 

 

Jako podpěrné válečky na spodní straně pásu byl zvolen nepoháněný váleček od 

firmy Interrloll řady 1700 s vnitřním závitem (1) s těmito parametry: (viz obr. 22, 23) 

[18] 

Tab. 7 technické parametry 

Vnější průměr  

Vnitřní závit  

Šířka válečku EL  

 

 
Obr. 22 Nepoháněný váleček - Interroll 1700 [18] 
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Obr. 23 Detail - spodní části dopravníku 

 

Pro pohon dopravníku byl zvolen elektromotor SEW s kuželo-čelní převodovkou 

upevněný na hřídeli a zajištěn aretační pákou. viz kap 6.10 

 
Obr. 24 Elektromotor SEW s kuželo-čelní převodovkou 

1 
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Hnací a vratný buben s hřídelí je uložen v ložiskovém domku 

 KORBEL - UCFC 207 s vnitřním průměrem 35 mm a zajištěn šrouby M12 x 40 

 ČSN 02 1303 (1). [19] 

 
Obr. 25 [15] 

 

Tab. 7 technické parametry 

L 36 mm 

L4 8 mm 

D5 135 mm 

D3 14 mm 

E1 110 mm 

 

Napínání je zajištěno dvěma šrouby s přírubou M12 x 20 DIN 6921 (1) a šroubem 

M12 x 80 ČSN 02 1303. (2) Z důvodu bezpečnosti je mezera mezi válcem a plechem 

opatřena krytkou proti nežádoucímu vniknutí. (4) Taktéž na spodní straně je válec opatřen 

krytem náběhu. (5) 

 
Obr. 26 Detail napínání 

2 

3 

1 
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Dopravní pás se smýká po plechu z běžné konstrukční oceli normy ČSN EN 10051 

o tloušťce 2 mm, který je rozdělen do 4 segmentů. 2x plech náběhový (1) a 2x plech rámu. 

(2) 

 
Obr. 27 Rám dopravníku 

 

 Konstrukce nohy byla navržena z tenkostěnného profilu Jäkl 40 x 40 x 3 normy 

 ČSN EN 10219 svařená do jednoho celku (1), opatřená patkami pro uchycení k rámu (2) a 

patkami pro uchycení transportních koleček (3). 

 
Obr. 28 Svařovaná noha 

 

 Pro transport dopravníku byla navržena transportní kolečka firmy BS rolen 

LB520.B90.125 uchycená čtyřmi šrouby M10 x 20 ČSN 02 1103 s těmito parametry: [20] 

 vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem 

 kolo: hliník s polyuretanovým běhounem Shore A 92 na kuličkovém ložisku 

2 

1 

1 

1 

2 

3 
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Tab. 8 technické parametry 

Průměr kola 125 mm 

Šířka běhounu 38 mm 

Velikost desky 105x85 mm 

Zatížení 300 kg 

 

 
Obr. 29 Transportní kolečko s brzdou 

 

 Nosná konstrukce je opatřena spojem pro navázání na následující dopravník. (1) 

Dodatečně se přimontuje skříňka s jističem. Plech jističe je uchycen k rámu dvěma šrouby 

M6 x 8 LI-FL (2). 

 
Obr. 30 Detail - skříňka s jističem 

 

2 

1 
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6 Návrhový výpočet 

 

Při výpočtech základních parametrů dopravních pásů a pásových dopravníků se 

vychází z normy ČSN ISO 5048 [1], která stanovuje základní zásady výpočtů pásových 

dopravníků. [2], [3], [4] 

Při návrhu pásových dopravníků je dobré vycházet především z výpočtu potřebné 

obvodové síly na poháněcím bubnu, a z toho plynoucího tahového namáhání pásu, jelikož 

tyto hodnoty podstatně ovlivňují volbu pohonu a také konstrukce pásu [1], [2]. 

Výkon pohonu se stanoví z obvodové síly na poháněcím bubnu a z rychlosti pásu [1], 

[2].  

Je nutné věnovat pozornost řadě různých činitelů, které ovlivňují obvodovou sílu na 

poháněcím bubnu a ztěžují přesnost stanovení výkonu. [1], [2], [3], [4] 

 

6.1 Výpočtové schéma 

 
Obr. 31 Výpočtové schéma 

 

Sklon dopravníku:    

Dopravní délka:   

Rychlost pásu:   

Nosnost:   
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6.2 Volba rychlosti 

Vhledem k předpokládanému elektrickému pohonu a na základě požadavkového 

listu byla zvolena rychlost pásu  

 

6.2.1 Počet krabic na dopravníku  

 

 

 

 

 
 

(1)  

Kde:   

 

 

 

6.2.2 Určení rozteče krabic 

 

 

 

 

 
 

(2)  

Kde:   

 

 

6.2.3 Hmotnost dopravovaného materiálu na dopravníku  

Dopravník je dimenzován na nosnost  dle požadavkového listu. 

(viz kapitola 2) 
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6.2.4 Hmotnost dopravovaného materiálu na 1m délky dopravníku 

 

 

 

 

 
 

(3)  

Kde:   

 

6.3 Volba pásu 

Byl zvolen dopravní pás: HABASIT - NAB-10EFDV 11 s těmito parametry: [21] 

 
Obr. 32 Struktura pásu [21] 

 

Tab. 9 struktura pásu 

Struktura pásu 

1 - Dopravní strana (materiál) Polyvinylchlorid (PVC) 

1 - Dopravní strana (povrch) Matná 

1 - Dopravní strana (vlastnost) Středně přilnavý 

1 - Dopravní strana (barva) Tmavě zelená 

2 - Náběžná strana (materiál) Polyester (PET) 

2 - Náběžná strana (barva) Bílá 

 

Tab. 10 Technické parametry 

Technické parametry 

Tloušťka pásu  

Hmotnost pásu  

Dovolené namáhání šířky pásu  

Přípustná provozní teplota  

Minimální průměr bubnu  
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6.3.1 Hmotnost 1 m pásu 

 

 

 
 

 

 

(4)  

Kde:   

 

 

6.4 Stanovení hlavního odporu proti pohybu pásu 

a) horní větve dopravníku 

 

 

 

 

 
 

(5)  

Kde:  
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Obr. 33 Diagram závislosti na teplotě 

 

b) dolní větve dopravníku 

 
 

 
 

 
 

(6)  

Kde:  

 

 

 

 

 
 

(7)  

Kde:  

 

 

 

6.5 Stanovení vedlejších odporů 

Odpor vlivem ohybu pásu přes bubny byl předběžně odhadnut dle [2] na 100 N pro 

jeden buben . 

Odpor vlivem čepového tření u nepoháněných bubnů byl odhadnut dle [2] na 100 N 

na jeden buben . 
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6.6 Maximální tah v pásu: 

 
Obr. 34 Tahové síly působící v pásu 

 

 v místě náběhu pásu na hnací buben [2] 

 

 
(8)  

Kde:  

 

 Tah pásu na sbíhající straně hnacího bubnu [2] 

 

 
(9)  

Kde:  

 

 Obvodová síla na hnacím bubnu [2] 

 
 

 
 

 
 

 

(10)  
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6.7 Požadovaný výkon na hřídeli hnacího bubnu: 

 

 

 

 

 
 

(11)  

Kde:  

 

 

6.8 Velikost napínací síly: 

 Síla  lze vyjádřit v závislosti na F 

 

 

 

 

 
 

(12)  

Kde:  

 

Tab. 11 součinitele tření f mezi pryžovým pásem a bubnem 

Povrch bubnu Stav Součinitel tření 

ocelový hladký 

suchý 0,3 

vlhký 0,2 

mokrý 0,1 

dřevěný 
mokrý 0,15 

suchý 0,35 

Pogumovaný drážkový 
mokrý 0,5 

suchý 0,7 

keramický 
mokrý 0,6 

suchý 0,7 
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Maximální obvodová hnací síla, která se nejčastěji vyskytuje při rozběhu nebo 

brždění plně zatíženého dopravníku. 

 
 

 
 

 

(13)  

 

Kde: 

 

 

 
 

 
 

 
 

(14)  

Kde:  

 

6.9 Kontrola pevnosti 

 Maximální tah pásu pro korekci napínací síly 

 

 

 

 

 
 

(15)  

Kde:  
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Dovolený tah v pásu je  na 1 mm šířky [21], to znamená, že pro pás 

široký 900 mm je dovolená tahová síla:  

 

 

 
 

 
 

(16)  

Kde:  

 

 
 

 
 

(17)  

Kde:  

 

Pás vyhovuje s mnohonásobnou bezpečností. 

 

6.10 Návrh pohonu 

Byl zvolen motor značky SEW s kuželo-čelní převodovkou dle vypočteného výkonu 

(viz kapitola 5.7) s těmito parametry: [22] 

 
Obr. 35 Motor SEW [22] 

 

Tab. 12 Parametry motoru 

Výkon motoru  

Výstupní otáčky  

Krouticí moment  

Převodový poměr  



44 

 

6.11 Návrh průměru bubnu 

 
Obr. 36 Schéma pohonu 

 

 Předběžný průměr bubnu 

 

 

 

 

 

 

(18)  

Kde:  

 

 Odečet šířky pásu od průměru bubnu 

 

 

 
 

 
 

(19)  

Kde:  

 

Byl navržen buben o  z trubky bezešvé hladké kruhové 140x10-954 

ČSN EN 10220. 
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 Skutečná rychlost pohybu pásového dopravníku 

 

 

 

 

 
 

(20)  

Kde:  

 

 Lze připustit, že rychlost dopravníku bude o   nižší, což je přípustné a 

není třeba dále upravovat převodový systém, aby bylo dosaženo požadované rychlosti. 
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7 Údržba 

 

Údržbou rozumíme provádění oprav dopravníků ne v okamžiku poruchy, nebo těsně 

před ní, ale pravidelně prováděnou údržbu podle počtu moto-hodin nebo časových 

intervalů.  

Zavedením preventivní údržby se výrazně snižují prostoje a zvýší se efektivita výroby.  

Údržba bude prováděna při pravidelných odstávkách nebo minimálně jednou za rok.  

Kontrola mazání ložisek. Mazání je provedeno v mazacích kanálcích na ložiscích. 

K mazání je použit standartní mazací tuk. 

Kontrola motoru. Provádí se kontrola jednotlivých částí elektromotoru. Mohou se 

kontrolovat mechanické části a provozní kapaliny v převodovce. Sledovat úniky olejů, 

uvolněné vodiče nebo neobvyklé zvuky motorů a pohonů dopravníku. 

Kontrola stavu napínání a vizuální kontrola pásu. Nutno přezkoušet, zda je dopravní 

pás vystředěn. Během doby může v důsledku namáhání dojít k povolení dopravního pásu. 

V takovém případě je třeba pás znovu napnout.  

Kontrola okraje pásu, zda není roztřepený nebo nemá znaky opotřebení (tyto příznaky 

svědčí o tom, že pás nejede ve své dráze správně).  

Celkový chod dopravníku (prokluzování válečků nebo pásu). 

Kontrola teploty zařízení (teplo je často příznakem opotřebení nebo poškození ložisek 

či problému s vedením pásu v dráze).  

Dotažení všech šroubových spojů. 
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8 Závěr 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního pásového dopravníku, po kterém se 

přepravují krabice se součástkami pro jízdní kola. 

První část bakalářské práce je zaměřena na rešerši aktuálně nejpoužívanějších 

dopravníků. V této části jsou analyzovány jednotlivé typy dopravníků, pohony a vlastnosti 

dopravníků. 

V praktické části je proveden návrh konstrukce mobilního pásového dopravníku. Je 

konstruován dle požadavků společnosti MAXBIKE s.r.o. Dále byly vytvořeny 3D modely 

různých konstrukčních variant mobilního pásového dopravníku a vyhodnocení 

nejoptimálnější varianty pro zpracování finální varianty konstrukčního řešení mobilního 

pásového dopravníku. 

Předposlední kapitola shrnuje návrhové a kontrolní výpočty, které byly použity při 

návrhu. Základní funkční výpočty byly provedeny dle normy ČSN ISO 5048, kde je 

proveden výpočet výkonu na poháněcím bubnu pásového dopravníku a tahových sil v 

pásu. Dále byla vyřešena nosná konstrukce použitím tenkostěnného profilu. Na tento profil 

byly následně umístěny všechny plechové díly i hřídele na ložiskách, které unáší hnací a 

napínací buben. 

V poslední kapitole je doporučená údržba mobilního pásového dopravníku. 

Přílohou této práce je kompletní výkresová dokumentace. 

Lze konstatovat, že cíle bakalářské práce byly splněny. 
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