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Úvod 

Od pouţití Leonarda Da Vinci aţ do současnosti prošel základní stavební prvek 

řetězového převodu, samotný řetěz, vývojem. Od původního účelu, převodu krouticího 

momentu se dnes vyvinula řada dalších aplikací. Řetěz dnes slouţí jako dopravní element 

v řadě zařízení, jako polohovací zařízení a v poslední době i jako přesný zásobník nástrojů 

u CNC obráběcích strojů. Dnes prakticky nenajdeme odvětví průmyslu bez řetězového 

převodu. Řetězy patří k důleţitým namáhaným součástem.  

Zadavatelem diplomové práce je společnost SSI Schäfer s. r. o., která se zabývá 

automatizovanou regálovou technikou, od výroby jednotlivých komponentů aţ po instalaci 

kompletních logistických a skladovacích systémů.  Konkrétně jsem se zaměřil na dopravníky 

poháněné řetězem. Jedná se o válečkový dopravník, kde válečky jsou hnány řetězem 

a řetězový dopravník, kde je břemeno přepravováno na řetězu. Tyto dopravníky se pouţívají 

v různých oblastech průmyslu a v různých pracovních prostředích. Například v chladících 

místnostech, hutích, automobilovém průmyslu, pro přepravu zdravotnického materiálu a jiné. 
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1. Cíle diplomové práce 

Na základě splnění zadání diplomové práce jsem si zvolil tyto dílčí cíle: 

- Provést přehled dopravních řetězů pouţívaných v současné době 

- Zjistit z jakých důvodů se napíná řetěz 

- Navrhnout, popsat a zhodnotit moţné způsoby napínání řetězů a typy napínácích 

zařízeních 

- Provést technický popis řešeného dopravníku a jeho současné napínání řetězu 

- Navrhnout nové konstrukční návrhy způsobu napínání řetězu 

- Provést potřebné výpočty   
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2. Řetězy používané pro dopravní účely 

Dopravní řetězy se pouţívají u dopravníků, transportních pásů a na montáţních 

linkách. Slouţí zejména k transportu materiálu. 

2.1. Válečkové řetězy s rovnými deskami 

Válečkové řetězy s rovnými deskami podle DIN 8187 (Obr. 1) je podobný 

válečkovému řetězu, ale místo klasických desek jsou namontovány rovné desky.  

 

Obr.  1 Válečkový řetěz s rovnými deskami [6] 

Řetězy se vyrábějí: 1-řadé, 2-řadé a 3-řadé.  
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2.2. Válečkové řetězy s prodlouženými čepy 

Na obr. 2 je znázorněn válečkový řetěz s prodlouţenými čepy podle DIN 8187. Jako 

základ jsou pouţity válečkové řetězy, na kterých jsou namontovány prodlouţené čepy. Ty 

mají za účel tlačit břemeno, které je umístěno mimo řetěz. 

 

Obr.  2 Válečkové řetězy s prodlouţenými čepy [8] 

2.3. Válečkové řetězy s můstky 

Základem řetězu je válečkový řetěz, na který se namontuje můstek. Můstky mohou být 

v různých provedeních např.: ocelové, vulkanizované, aj. Řetězy s můstky se pouţívají 

např. v linkách na přepravu dřevěných desek, v hutích na přepravu suchorů a jiné.  Jejich 

výhoda je, ţe dopravovaný předmět se o řetěz nepoškodí.  

 

Obr.  3 Válečkový řetěz s můstky [8] 
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2.4. Řetězy s nosnými deskami   

Řetězy s nosnými deskami podle DIN 8165 (Obr. 4) jsou opatřeny kladkami, 

po kterých se řetězy odvalují. Břemeno je dopravováno po nosných deskách řetězu. 

Při nadměrném opotřebení kladek dochází ke kontaktu desek s povrchem. To má za následek 

zvýšení tahové síly v řetězu, opotřebení desek řetězu, zvýšení tření řetězu s povrchem a jiné. 

 

Obr.  4 Dopravní řetěz s předsazenými dopravními kladkami[8] 

2.5. Řetězy s unášeči  

Řetězy s unášeči podle DIN 8165 (obr. 5). Jedná se o řetěz s pojezdovými kladkami. 

Na řetěz jsou připevněny unášeče, na které můţe být zavěšeno nebo poloţeno břemeno. 

Unášeče mohou být pouţity na různých typech řetězů.  

 

Obr.  5 Dopravní řetěz s unášeči [8] 
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3. Napínání řetězu 

3.1. Opotřebení řetězu 

Jedna z nevýhod řetězového převodu je opotřebovávání čepů, pouzder a rolnic. 

Opotřebením těchto prvků způsobuje zvětšování roztečí a tím prodluţování řetězu. 

Prodlouţený řetěz pak ovlivňuje plynulost opouštění a zejména nabíhání řetězu na řetězová 

kola. Pokud dojde k nadměrnému prodlouţení, řetěz nezapadá do ozubení správně a má 

tendenci přeskakovat přes zuby řetězového kola, extrémně aţ z kola spadnout. Rozdíl délek 

nového a opotřebovaného řetězu na základě zkušeností firmy SSI Schäfer, nesmí přesahovat 

2 % celkové délky nového řetězu. Řetězy dopravníků dosahují několik metrů. Prodlouţení 

v dané toleranci je značné. 

Na obr. 6 můţeme vidět pro orientaci srovnání opotřebovaného prodlouţeného 

a nového řetězu. Jiţ na první pohled jde vidět prodlouţení, i kdyţ řetěz obsahuje pouze 

7 článků. 

 

Obr.  6 Srovnání prodlouţeného a nového řetězu 

Pro správný chod je třeba řetěz trvale napínat. Příliš napnuté řetězy se v provozu 

zvýšeným třením zahřívají a teplotně se roztahují. 

Způsoby minimalizace prodloužení 

Pokud se řetěz nadměrně prodluţuje je moţné prodlouţení minimalizovat. Například 

zmenšením napínací síly, výběrem řetězu s větší dosedací plochou mezi čepy a pouzdry 

a řetězy s větší tvrdostí čepů a pouzder. Při výměně řetězu je vhodné vyměnit i řetězová kola. 

Dalším způsobem jak minimalizovat prodlouţení řetězu je zvolit řetězové kolo s počtem 

zubů, tak aby nevznikal polygonní efekt. Ten plyne z nepříznivé kinematiky řetězového 

převodu, kdy se tuhé články řetězu natáčejí v kloubech při navinutí na řetězové kolo. To má 

za následek nerovnoměrnost chodu, který je přirozenou, avšak neţádoucí vlastností všech 

řetězových převodů. Aby nedocházelo k velké nerovnoměrnosti chodu, je vhodné zvolit počet 



7 

 

zubů řetězového kola       pro rychlosti do            . Při menších rychlostech 

můţeme volit počet zubů aţ        Při větším počtu zubů dochází k menšímu úhlu natáčení 

článků řetězu, a tím k menší nerovnoměrnosti chodu.  

Mazání řetězu 

Mazáním se minimalizuje opotřebení řetězu a řetězových kol. Mazivo přispívá 

k tlumení hluku a kmitů při přenášeném výkonu. Z toho důvodu je vhodné řetěz správně mazat 

vhodným mazivem. Způsob mazání závisí na rychlosti řetězu. Vzhledem k malým rychlostem 

dopravníku             se pouţívá občasné ruční mazání. Olej s vyšší viskozitou se nanáší 

štětcem, olejničkou nebo sprejem na vnitřní stranu dolní větve řetězu. Olej se roztírá po celé délce 

řetězu. 

Špatné mazání řetězu má za následek aţ dvě třetiny všech vad řetězů v provozu. 

Nedostatečné či chybějící mazivo nebo nevhodně zvolené mazivo, které přilne pouze 

k povrchu řetězu bez proniknutí do článků, způsobují zvýšené tření, oděr a v poměrně 

krátkém čase vedou ke vzniku pittingu a stykové korozi. Klouby pak ztuhnou a v důsledku 

toho se uvolní lisované spoje čepů a destiček a v destičkách se protáčí čepy. Výsledkem je 

pak vysoká hlučnost, vibrace, zvýšené namáhání a opotřebení. Opotřebení řetězu se projevuje 

jeho prodluţováním. 

Řetězové maziva se určují pro různé provozní podmínky podle velikosti přenášené síly 

a obvodové rychlosti a pro prostředí podle vlhkosti, teploty a prašnosti, ve kterém pracuje.  

Pro pouţití ve vlhkém a korozivním prostředí jsou určeny syntetická esterová maziva, 

která jsou nerozpustná ve vodě a odolná nejrůznějším typům chemikálií. 

V prašném prostředí, např. v hutních provozech, cementárnách, papírnách, mlýnech 

obilovin, nesmí mazivo na vnějším povrchu a mezi články řetězu zanechávat vlhký lepivý 

povrch, který přitahuje a váţe nečistoty a nejjemnější prach a vytváří tak brusnou pastu, 

kterou se jednak obrušují řetězová kola, ale hlavně se zvětšují vůle v jednotlivých spojích 

řetězu. Značné opotřebení řetězu pak není ani tak úměrné přenášené síle, ale prašnému 

prostředí, ve kterém se řetěz pohybuje. Vedle rychle sniţující ţivotnosti řetězu a řetězových 

kol se sniţuje rychlost řetězu a zvyšuje se potřeba energie. Pro mazání řetězů pracujících 

v prašném prostředí se pouţívají teflonová maziva, která vytváří suchý mazací film 

odpuzující vlhkost, nečistoty a prach a současně brání vzniku rzi a jiných produktů koroze, 

např. Interflon Fin Lube EP, Castrol Molub-Alloy Chain Oil 22. 
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3.2. Typy napínacích systémů 

Napínací zařízení lze rozdělil na tři skupiny: pevné, pruţné a pomocí hydraulických 

napínáků. 

3.2.1. Pevné napínací systémy 

Pevné napínací systémy fungují na principu šroubu (obr. 7), který se utahuje a tím 

dochází k napnutí řetězu. Tento způsob nekompenzuje postupné prodlouţení řetězu a je 

proto nutné opakované napínání.  

 

Obr.  7 Pevný způsob napínání pomocí šroubu [4] 

3.2.2. Pružné napínací systémy  

Pruţné napínací systémy trvale napínají řetězy a tak automaticky kompenzují dopady 

postupného prodluţování řetězů, prodluţují ţivotnost řetězů a současně tlumí vibrace 

a hluk. Pruţiny v napínacím systému mohou být tlačné nebo zkrutné. Mohou být z oceli, 

pryţe nebo elastomeru. 
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a) Napínací systém s řetězovým kolem 

Napínací systém s řetězovým kolem (obr. 8) obsahuje jednu aţ tři tlačné pruţiny 

v závislosti na napínací síle a typu řetězu. Napínací vzdálenost se pohybuje v rozmezí 

30 aţ 50 mm.  

 

Obr.  8 Napínací systém s řetězovým kolem [4] 

b) Napínací systém s vratným profilem z polyamidu 

 Napínací systém s vratným profilem (obr. 9) se skládá z polyamidového vratného 

vodícího profilu, který se volí podle velikosti řetězu. Dále je moţné umístit jednu aţ tři tlačné 

pruţiny, které jsou uloţeny v těle napínáku. Napínací vzdálenost je v rozmezí 10 aţ 40 mm. 

  

 

Obr.  9 Napínací systém s vratným profilem [4] 
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c) Napínací systém pomocí elastomerové pružiny 

Napínací systém pomocí elastomerů (obr. 10) funguje s elastomerovou pruţinou.  

Dovolují ramenu napínače odchylku aţ 30° na obě strany od středové polohy. Tato síla 

nejenţe dává napínači jeho schopnost automatického nastavování pro stálé napínání řetězů, 

ale zároveň působí jako tlumič sniţující opotřebení pohonných loţisek a hřídelí. Předností 

elastomerových napínáků je jejich snadná montáţ pomocí jednoho šroubu, nevyţadují ţádnou 

údrţbu (není nutno mazat) a jsou k dispozici v sedmi různých velikostech. Nevýhodou 

napínání je nefunkčnost elastomeru při nízkých teplotách. 

 

Obr.  10 napínací systém pomocí elastomeru [6] 

3.2.3. Napínání pomocí hydraulických napínacích systémů 

Řetězy pouţívané v automobilovém průmyslu jsou napínány pomocí hydraulických 

napínacích systémů, které kompenzují prodlouţení řetězu. Na obr. 11 můţeme vidět 

rozvodový mechanismus Škoda Fabia 1,2 HTP 40 kW s hydraulickým napínáním řetězu.  
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Obr.  11 Rozvodový mechanismus Škoda Fabia 1,2 HTP 40kW [12] 

3.3. Způsoby napínání řetězu  

Na obr. 12 můţeme vidět pouţití napínacího zařízení. To je umístěno na volné větvi 

řetězového pohonu. Tento způsob napínání je vhodný pro jeden směr otáčení.  

 

Obr.  12 Napínání volné větve [4] 

Pro správný chod řetězového pohonu je vhodné pouţít plastové lišty (obr. 14), 

a jezdce (obr. 14). Jezdec řetězu nezvyšuje hmotový moment setrvačnosti pohonné soustavy 

a nevyţadují přesnou montáţ jako řetězová kola, v důsledku nízkého součinitele tření plastu 

mají tišší chod, menší opotřebení, přináší delší ţivotnost řetězu a sniţuje náklady na údrţbu.  

U řetězového pohonu (obr. 13) je taţná větev řetězu vedena po celé své délce v kluzné 

liště. Volná větev je z části vedena v kluzné liště a v druhé části je pouţito napínací zařízení. 
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Správnou polohu řetězu zajišťuje pomocné řetězové kolo. Způsob napínání je vhodný pro 

jeden směr otáčení. 

 

Obr.  13 Napínání řetězu a podpora kluznou lištou [4] 

  

Obr.  14 a) Kluzná liště pro vedení řetězu    b) kluzný jezdec [6] 

Na obr. 15 je taţná větev podpírána a vedena kluznou lištou. Napínací zařízení je instalováno 

mezi dvojici řetězových kol. Tento způsob napnutí se pouţívá pro napínání dlouhých řetězů. 

 

Obr.  15 Napínání řetězu mezi řetězky [4] 

U řetězových pohonů pracujících v obou směrech musí být napínací prvky umístěny na obou 

stranách (obr. 16). Pro obousměrné provozy je doporučeno předimenzování napínacích prvků, 

protoţe vyţadují vyšší tlak na zatíţené větvi řetězu. 
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Obr.  16 Pouţití dvou napínacích systémů [4] 

Na obr. 17 je provedení řetězového pohonu, kdy hnané řetězové kolo bylo nahrazeno 

napínacím systémem s vratným profilem. Ušetří se tím jedno řetězové kolo a zároveň dochází 

k napínání řetězu. 

 

Obr.  17 Napínáncí systém z jedné strany řetězového obvodu [4] 
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4. Technický popis řešeného dopravníku a jeho napínání řetězu 

V následující kapitole budou zmíněny dva druhy dopravníků, které jsou součástí jedné 

dopravníkové dráhy. Jedná se o řetězový a válečkový dopravník. U řetězového dopravníku 

slouţí řetěz pro přepravu palet, u válečkového dopravníku slouţí k pohonu válečků. 

U dopravníků je pouţit shodný způsob napínání řetězu a je předpokládáno, ţe se pohybují 

v obou směrech. 

4.1. Řetězový dopravník 

Řetězový dopravník (obr. 18) je určený k přepravě dřevěných palet s výrobky. Nosný 

element řetězového dopravníku je válečkový řetěz 10 B-2 s rovnými deskami. Řetěz 

dopravníku se odvaluje po plastové liště. Lišta pro řetězy sniţuje hlučnost, namáhání řetězu 

a podpírá řetěz. V důsledku sníţení třecích sil se sniţuje i tahová síla působícího na řetěz 

a nedochází tak k jeho rychlému prodlouţení. U řetězového dopravníku je na obou stranách  

motorbox, ve kterém dochází k napínání řetězu (funkce motorboxu je popsána 

v kapitole 4. 3. ). Pohon dopravníku zajišťuje elektromotor s převodovkou. Hnací hřídel 

pohání oba řetězy současně. 

 

Obr.  18 Řetězový dopravník  

Nosný profil, který je vidět v řezu na obr. 19, je profilován z ohnutého pozinkovaného 

plechu síly 4 mm. Profil slouţí jako nosný prvek a zároveň chrání řetěz, jelikoţ se řetěz 
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pohybuje v jeho vnitřní části. Na bocích jsou dráţky pro T-matici na připevnění příslušenství 

např. boční vedení palet, čidla a snímače. 

 

Obr.  19 Řez řetězovým dopravníkem 

Řetěz se nepohybuje vţdy v čistém prostředí (obr. 20). To má za následek jeho 

rychlejší opotřebení. 

 

Obr.  20 Znečištěný řetěz u řetězového dopravníku 

 



16 

 

4.2. Válečkový dopravník 

Válečkový dopravník (obr. 21) slouţí k dopravě a manipulaci s kusovými předměty. 

Válečkový řetěz pohání dopravní válečky, po kterých je přepravováno břemeno. Dopravník se 

skládá z nosného profilu, který je vidět v řezu na obr. 22. Na profil jsou namontovány 

dopravní válečky a tvoří souvislou dráhu. Řetěz se také odvaluje po plastové liště jako 

u řetězového dopravníku. Profil je vyroben tvářením. Válečkové dopravníky obsahují jeden 

motorbox, protoţe válečky jsou poháněné z jedné strany. 

 

Obr.  21 Válečkový dopravník 

 

Obr.  22 Řez válečkovým dopravníkem 
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4.3. Princip stávajícího napínání řetězu v Motorboxu 

V motorboxu dochází k napínání řetězu. Na obr. 23 je znázorněna trajektorie 

řetězového převodu. 

 

Obr.  23 Řez dopravníku s viditelnou trajektorií řetězového převodu 

4.3.1. Popis motorboxu 

Motorbox (obr. 24) je svařen z plechu síly 6 mm. V motorboxu je umístěno hnací 

řetězové kolo, napínací systém (obr. 25) a dvě řetězová kola. Řetězová kola 1,2 zvyšují úhel 

opásání na hnacím řetězovém kolu, zajišťují správný vstup a výstup řetězu z motorboxu a pro 

správnou funkci napínacího systému. 

 

Obr.  24 Motorbox - popis 
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Napínací systém (obr. 25) se skládá z řetězových kol s loţiskem, pevné osy, 

plechového hákem s přivařenou závitovou tyčí, podloţek, sady talířových pruţin, 

vymezovacího krouţku, matice a kontramatice. 

 

Obr.  25 Napínací systém 

4.3.2. Princip napínání 

Napínání se provádí závitovou tyčí M12, s maticí a kontramaticí. Utahováním matice 

se posouvá řetězové kolo s osou v podélné dráţce motorboxu, ve které se posunem napíná 

řetěz. Při dotaţení řetězu se musí uvolnit kontramatici na dostatečnou vzdálenost (obr. 26), 

aby mohlo být napnutí provedeno.  Talířové pruţiny se uvolní a dostanou se do nezatíţeného 

stavu. Tím vznikne mezera    (obr. 26) a je nutné provést znovu napnutí.  Při utahování 

matice dojde k napínání řetězu.  
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 Obr.  26 Napínací zařízení pro nenapnutý řetěz. 

Tím také dochází ke stlačení sady 4 talířových pruţin (obr. 29), které jsou pod 

vymezovacím krouţkem. Jakmile se vymezovací krouţek neotáčí, je řetěz dostatečně napnut 

(obr. 27). Tímto způsobem se provádí napínání řetězu konstantní silou. Poloha napínáku se 

zajistí kontramaticí, aby se zajistila poloha osy. U nezajištěné osy dochází k velkému 

opotřebení čepů z důsledku střídání smyslu otáčení. 

 

Obr.  27 Detail napínacího zařízení pro napnutý řetěz  

Řetěz je napínán silou 520 N (síla určena experimentálně). Návrhový výpočet jsem 

provedl v programu Autodesk Inventor (obr. 28). Zvolena talířová pruţina s vnějším 

průměrem 25 mm a tloušťkou materiálu 0,7 mm. 
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Obr.  28 Návrh talířové pruţiny v sadě 

 

Obr.  29 a) zatíţená sada talířových pruţin   b) nezatíţená sada talířových pruţin  

4.3.3. Zhodnocení stávajícího způsobu napínání 

Tento způsob napínání se vyznačuje malou zástavbou, kdy systém napínání je uloţen 

na jednom místě společně s pohonem dopravníku. Výhodou systému napínání je jeho 

jednoduchá údrţba pro napnutí řetězu. Kvůli sadě talířových pruţin nemusí být obsluha 

údrţby kvalifikovaná. Jelikoţ se soustředí jen na vymezovací krouţek, který se přestane 

otáčet vlivem sevření. 

Nevýhodou pouţitého způsobu napínání je velký počet řetězových kol v motorboxu. 

Ty mají za následek zvýšenou hlučnost. Jelikoţ je napínání zajištěno kontramaticí, napínání je 

pevné a nekompenzuje prodlouţení řetězu. To má za následek časté napínání, které se 

vzhledem k provozní době pohybuje okolo 3 týdnů. 

U dopravníku se projevují důsledky prodlouţení řetězu. Jako první se objevuje 

zablokovaný článek řetězu (obr. 30). Ten se projevuje při malém napnutí řetězu a článek se 

nevrátí do správné polohy. 
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Obr.  30 Zablokovaný článek řetězu 

Při nedotáhnutí řetězu můţe dojít aţ k spadnutí řetězu z plastové lišty (obr. 31), který 

má za následek aţ spadnutí řetězu z řetězových kol. 

 

Obr. 31 Volný řetěz mimo kluznou lištu pro řetěz 

 

Zablokovaný článek 
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5. Konstrukční návrhy nového způsobu napínání řetězu 

Konstrukční návrhy napínání řetězu vychází z poţadavku, aby se řetěz pohyboval 

v obou smyslech otáčení a s minimálními poţadavky na údrţbu.  

5.1. Použití tlačné pružiny 

Návrh spočívá v minimálním zásahu do stávajícího typu napínání. Místo sady 

talířových pruţin je systém nahrazen tlačnou pruţinou (obr. 32). Volím tlačnou válcovou 

pruţinu 3x32x100x9, charakteristika pruţiny je uvedena na obr. 33 a v tab. 1. kde jsou 

uvedeny její parametry. Pruţina působí na řetěz stálou silou a napíná řetěz. Výchozí stav 

nastává, kdyţ je pruţina pomocí matice a kontramatice dotaţena. Pruţina se dostává do stavu 

         kdy je pruţina podrobena největšímu pracovnímu zatíţení. Vzhledem k lineární 

charakteristice pruţiny dojde při prodlouţení řetězu k uvolnění pruţiny. Pruţina se dostane 

do nezatíţeného stavu    a pruţina jiţ nenapíná řetěz a z toho důvodu musí údrţba provést 

dotaţení matice. Jako nevýhodu tohoto systému napínání bych uvedl větší zástavbu vzhledem 

k poměrně dlouhé závitové tyči na které je umístěna pruţina. 

 

Obr.  32 Nahrazení sady talířových pruţin tlačnou pruţinou  
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Obr.  33 Charakteristika tlačné pruţiny 

Tab. 1 Parametry pruţiny 

Volná délka pruţiny    100,6 mm Tuhost pruţiny c 3,71 N/mm 

Délka předpruţené pruţiny    65 mm Síla předpruţené pruţiny    132,2 N 

Délka plně zatíţené pruţiny    50 mm Síla plně zatíţené pruţiny    188 N 

Mezní délka pruţiny    33 mm Síla při mezním stavu pruţiny   251 N 

Průměr drátu   3 mm Vnější průměr pruţiny    32 mm 

5.2. Napínání řetězu pomocí pák 

Napínání řetězu pomocí pákového mechanismu (obr. 34). Páka je umístěna na pevném 

otočném čepu. Na jednom konci páky je umístěno řetězové kolo, na druhém konci je k páce 

přivařena závitová tyč M12. Při utahování matice dochází k napínání řetězu a zároveň 

k navíjení řetězu na hnací řetězové kolo, čím se zvětšuje úhel opásání. Na obr. 33 jsou pro 

ukázku uvedeny dva typy vedení řetězu na páce. Na jedné páce jde vidět kluzný jezdec, po 
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kterém se řetěz pohybuje. Na druhé páce je řetězové kolo. Řetězové kolo je náročnější na 

výrobu, projevuje se zvýšenou hlučností a je náročnější na montáţ oproti kluznému jezdci.  

 

Obr.  34 Napínání řetězu pomocí páky 

Šroub utahujeme pomocí momentového klíče. Velikost utahovacího momentu 

stanovíme podle síly, kterou budeme působit na řetěz. Sílu jsem stanovil na 300 N. Parametry 

šroubu jsou uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2 Parametry šroubu M12 potřebné pro výpočet 

Označení šroubu 
Průměr 

d [mm] 

Rozteč 

   [mm] 

Průměr 

   [mm] 

Vrcholový úhel závitu 

β [°] 

M12 12 1,75 10,863 60 

Úhel stoupání závitu 

Ψ =      (
  

      
) =      (

    

         
) = 2,94°      (1) 

Redukovaný třecí úhel závitu 

ϕ‘=      (
  

   (
 

 
)
)          (2) 
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kde  

   součinitel tření v závitu 

   volím 0,2 z literatury [13] 

         (
   

    (   )
) = 13 ° 

Utahovací moment: 

MU = F0 · tg(Ψ + ϕ‘) · 
  

 
         (3) 

Síla působící na řetěz 

          

          (      )   
  

 
         (3) 

         (       )  
      

 
         

5.3. Napínání pomocí elastomerové pružiny 

Při napínání pomocí elastomerové pruţiny (obr. 35) jsou na obou stranách hnacího řetězového 

kola umístěna napínací zařízení. Napínací zařízení je po obou stranách z důvodu 

obousměrného smyslu otáčení, tedy střídavě taţnou a volnou větev. Výhodou pouţitého 

napínání je napínání konstantní silou a natáčení elastomerové pruţiny napínáku při změně 

smyslu otáčení.  Funkce napínání pomocí elastomerové pruţiny byla popsána v kapitole 3.1.2. 

 

Obr.  35 Napínání pomocí elastomeru 

5.4. Napínání pomocí plastové kluzné lišty a tlačné pružiny 

Napínání pomocí plastové kluzné lišty a tlačné pruţiny (obr. 36), kdy plastová kluzná lišta je 

na jedné straně opatřena otočným čepem a z druhé strany tlačena pruţinou.  
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Obr.  36 Napínání pomocí plastové kluzné lišty a posuvné tlačné pruţiny 

5.5. Napínání pomocí pružinových napínacích systémů 

Na dopravník jsou instalovány dva napínací pruţinové systémy (obr. 37). Napínací 

systémy jsou umístěny mezi dva kluzné jezdce, aby byl řetěz správně veden v liště. Napínací 

systém umoţňuje zvolit velikost napínací síly, Z toho důvodu se volí tuhost pruţiny a počet 

pruţin. Velikosti napínací sil jsou určeny podle výrobce napínacích zařízení Murtfeld [4] a 

jsou uvedeny v tab. 3. Na obr. 38 jde vidět pruţinový napínací systém s napínaným řetězem. 

 

Obr.  37 Napínání pomocí pruţinových napínacích systémů 

 

 

 

 

 

 

Hnací řetězové kolo 
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Tab. 3 Velikost napínacích sil [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  38 Pruţinový napínací systém s řetězem [4] 

 Počet pouţitých pruţin Zatíţení 

Tahová síla 

1 tlačná pruţina 262 – 118 N 

2 tlačné pruţiny 524 – 236 N 

3 tlačné pruţiny 786 – 354 N 

 Napínací vzdálenost 60 mm 
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6. Návrh zkušebního řetězového dopravníku 

Návrh zkušebního řetězového dopravníku (obr. 39) vychází ze stávající konstrukce 

řetězového dopravníku, jak bylo uvedeno v kapitole 4.1. Jako první jsem uvaţoval, ţe pouţiju 

napínání pomocí tlačné pruţiny (kapitola 5. 1.). Vzhledem k testu, který byl proveden, jsem 

se rozhodl pro návrh napínání pomocí pruţinových napínacích systémů, jak je uvedeno 

v kapitole 5. 5. Výsledky testování jsou uvedeny v kapitole 7. 

 

Obr.  39 Zkušební řetězový dopravník 

6.1. Řetězový pohon 

Řetězový převod (obr. 40) se skládá z hnacího řetězového kola, dvojice hnaných 

řetězových kol a dvojice kluzných jezdců pro vedení řetězu. Z důvodu nutnosti pouţití 

malých řetězových kol, je potřeba pouţít řetěz s malou roztečí.  



29 

 

 

Obr.  40 Řetězový převod 

Pro kontrolu řetězu je potřeba určit koeficienty, podle kterých bude přenášený výkon 

redukován. Tyto koeficienty zahrnují provozní podmínky. Kontrola probíhá podle normy 

ČSN 02 3311. 

Součinitel výkonu κ [-] 

Podle součinitele výkonu a počtu zubů řetězového kola       vyplývá z literatury [11]: 

κ= 0,53 [-] 

Součinitel mazání    [-] 

Pro předpoklad s nedostatečným mazáním a se znečištěním voleno z literatury [11] 

       

Součinitel vzdálenosti os    [-] 

        voleno z literatury [11] 

Redukovaný výkon      [W] 

     
 

       
 

P výkon, vypočítán ve vzorci 32 

     
     

             
                                                                               ( ) 

Z výkonového diagramu pro řetězy podle normy DIN 8187 pro dané otáčky a 

redukovaný výkon volím válečkový řetěz s rovnými deskami 10B-2.  
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Obr.  41 Diagram pro určení řetězu 

Specifikace řetězu 

Dvouřadý válečkový řetěz s rovnými deskami podle DIN 8187 v provedení B s 668 

články, s roztečí                a s vnitřní šířkou             

Tab. 4 Rozměry válečkového řetězu 10B-2 

Typ 
Rozteč 

P [mm] 

Průměr válečku 

   [mm] 

Šířka řetězu 

b [mm] 

Síla na přetrţení 

    [kN] 

Hmotnost 1 m 

řetězu 

   [kg/m] 

10B-2 15,875 10,16 40,3 44,5 1,8 
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Obr.  42 Válečkový řetěz s rovnými deskami 

6.2. Výpočet tahové síly v řetězu 

Pro provedení dalších výpočtů je důleţité stanovit tahovou sílu v řetězu. Na řetězovém 

dopravníku je pouţit válečkový řetěz 10 B – 2. Parametry válečkového řetězu (obr. 42) jsou 

uvedeny v tab. 4. 

Přepravovaná europaleta bude podepřena na kratší straně palety. Veškeré zatíţení 

bude rozloţena na úzkých částech palety.  

Na obr. 43 je znázorněno rozloţení silových účinků působící na řetěz od zatíţené 

palety. Paleta je uvedena z klidu do pohybu pomocí válečkového řetězu, který se odvaluje na 

plastovém vedení řetězu Předpokládané odpory proti pohybu: setrvačná síla (S), třecí síla 

mezi paletou a řetězem (Ft1) a valivý odpor mezi řetězem a plastovým vedení řetězu (Fv). 
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Obr.  43 Rozloţení silových účinků 

Pro výpočet síly v řetězu (F) volím následující hodnoty: 

              

             

            

             

Rovnováha sil v ose y: 

∑               (5) 
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Rovnováha sil v ose x: 

∑               (6) 

                  (7) 

Výsledná tahová síla pro jeden řetěz 

                 (8) 

Setrvačná síla  

Paleta je přepravovaná na dvou řetězech. Předpokládá se rovnoměrné rozloţení na oba řetězy. 

   
 

 
 

    

 
                (9) 

                            (10) 

Valivý odpor řetězu, který je zatížen na 25 válečcích 

   
  

    
  
 

                                                                                                                                     (  ) 

Kde 

  [m] rameno valivého odporu zvoleno 0,002 m polymer na oceli [10] 

   
      

        
  

       
            

                    

Kde: 

m [kg]  hmotnost břemene s europaletou 

g [     ] gravitační zrychlení 

a [     ] zrychlení břemene 

v [     ] rychlost břemene 

   [N]  valivý odpor 

  [N]  setrvačná síla 

   [N]  normálová síla 

R [mm]  poloměr válečku řetězu 
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Pevnostní kontrola řetězu 

Výrobce řetězu Řetězy Vamberk [8] uvádí, ţe při pouţití redukčního článku dochází 

ke sníţení síly na přetrţení řetězu o 20 %. 

                           (12) 

Statická bezpečnost: 

   
   

 
                                                                                                                                          (  )  

   
    

     
                                                                                                                                

26,1    VYHOVUJE 

Dynamická bezpečnost: 

   
   

   
                                                                                                                                       (  ) 

Součinitel rázu Y [-] 

Dopravník -  pro kusový materiál voleno z [11  tab. 4 str. 7] 

Y=2 

   
    

       
                                                                                                                   

13    VYHOVUJE 

Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu 

Pro kontrolu měrného tlaku v kloubu je potřeba určit následující veličiny: 

              voleno z [11  tab. 8 str. 11]  Směrný tlak v kloubu 

                Plocha kloubu řetězu 

       [-] voleno z [11  tab. 7 str. 11]  činitel tření  

Dovolený měrný tlak: 

                    = 35,8 MPa       (15) 

Měrný tlak: 

    
 

  
  

      

  
 = 3,5 MPa         (16) 
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                 (17) 

         Podmínka VYHOVUJE 

6.3. Řetězová kola 

Rozhodující pro návrh řetězového kola je návrh ozubení. V tab. 6 jsou uvedeny 

rozměry řetězových kol. Pro výpočet jsem pouţil normu ČSN 01 4809 [15]. Zuby hnaného 

řetězového kola přicházejí častěji do záběru a mají tím větší opotřebení. Aby životnost všech 

řetězových kol byla stejná, volím na hnané řetězové kolo materiál 12 020 a na hnací řetězové 

kolo 11700. 

Rozměry hnacího řetězového kola 

Z normy ČSN 02 3311 [16] pro řetěz 10B s průměrem válečku d1 = 10,16 mm 

Roztečný průměr hnacího řetězového kola 

   
 

   
    

  

  
      

   
    

  

 = 126,6 mm         (18) 

Poloměr dna zubní mezery 

                             5,13 mm      (19) 

                      √  
 

                   √     
 

 = 5,28 mm (20) 

Volím poloměr dna zubní mezery rf = 5,2 mm 

Poloměr boku zubu 

               (   )             (    ) = 32,91 mm   (21) 

                ( 
     )              (       ) = 65,43 mm  (22) 

Volím poloměr boku zubu ra = 50 mm 

Úhel otevření zubové mezery 

          
   

 
     

  

  
 = 116,4        (23) 

          
   

 
     

  

  
 = 136,4        (24) 

Volím úhel otevření zubové mezery   = 125  

Průměr hlavové kružnice 

                                 = 131,7 mm     (25) 

                                           =136,28 mm  (26) 

Volím    = 135 mm 

Průměr patní kružnice 

                      = 116,2 mm      (27) 
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Největší průměr věnce 

                   = 11,11 mm       (28) 

                       = 104,4 mm      (29) 

Šířka zubu 

Z normy ČSN 02 3311 šířka válečku řetězu b1 = 9,65 mm 

                     = 9,16 mm       (30) 

Hodnota zaoblení zubu 

                      = 1,52 mm       (31) 

Rozměry řetězových kol jsou uvedeny v tab. 5. 

Tab. 5 Parametry řetězových kol 

 Hnané řetězové kolo Hnací řetězové kolo 

Roztečné průměry D     81,4 126,6 

Poloměr dna zubní mezery         5,2 5,2 

Poloměr boku zubu         30 50 

Počet zubů z     16 25 

Úhel otevření zubové mezery      125 125 

Průměr roztečné kruţnice D      86,4 131,7 

Průměr hlavové kruţnice        95 140 

Průměr patní kruţnice        76 121,3 

Největší průměr věnce        70,3 104,4 

Šířka zubu         9,16 9,16 

Hodnota zaoblení zubu         1,52 1,52 

6.4. Motor  

Pohon dopravníku zajišťuje třífázový asynchronní motor s převodovkou s dutou 

hřídelí od firmy SEW – Eurodrive (obr. 44). 
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Motor je v provedení MOVIMOT. Jedná se kombinaci převodového motoru 

a integrovaného digitálního frekvenčního měniče, který zajistí plynulý rozběh a zastavení 

dopravníku. Motor nabízí moţnost napojení na automatizační systém vychystávací jednotky. 

Dojezd palety je řízen bezkontaktními čidly. Ty jsou umístěny v krajních polohách přepravní 

trasy. Takto je zajištěno zastavení palety v přesné poloze k dalšímu vyskladnění. 

Potřebný výkon pro dva řetězy 

  
     

  
 

           

    
                                                                                             (  )  

Na základě konzultace se zadavatelem diplomové práce volím motor od firmy   

Sew-Eurodrive s parametry uvedeny v tab. 6. 

Tab. 6 Parametry motoru [5] 

Typ Výkon 

   [kW] 

Otáčky motoru 

   [1/min] 

Jmenovitý krouticí 

moment         [Nm] 

Účinnost 

       

MM11D-503 1,1 1700 130 83 

6.5. Převodovka 

Pro přenes krouticího momentu mezi motorem a hnacím řetězovém kole je potřeba 

zvolit vhodnou převodovku. Výstupní otáčky motoru jsou příliš vysoké a otáčky hnacího 

řetězového kola nízké. Firma zabývající se výrobou pohonných systému Sew-Euridrive [5] 

nabízí tři varianty převodovek: s čelními ozubenými koly, kuţeločelními zuby a šnekovou 

převodovku.  

  
  

 
 

    

  
              (33) 

Pomocí katalogu [5] byla zvolena převodovka s čelními ozubenými koly s přírubovým 

provedením a dutým hřídelem. Parametry převodovky jsou uvedeny v tab. 7. Převodovka 

s motorem jsou připevněny šrouby k motorboxu. 

 

 Tab. 7 Parametry převodovky [5] 
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Typ 

Převodový 

poměr 

      

Výstupní 

dutá hřídel Ø 

     

Výstupní 

otáčky 

  [1/min] 

Účinnost 

      

Provozní 

faktor SEW 

fb    

FAF37DRE90 28,09 35 61 94 1,75 

 

Obr.  44 Elektromotor s převodovkou od Firmy SEW – Eurodrive [5] 

6.6. Návrh otočné osy 

Osa pod vratným řetězovým kolem je uloţena v kuličkových loţiscích (obr. 45), která 

jsou uloţena v odlitku tzv. loţiskovém domku. Z tahové síly, kterou je namáhána osa, jsem 

vypočítal reakce v podporách (obr. 46) s maximálním ohybovým momentem. 

 

Obr.  45 Osa s vratným řetězovým kolem uloţen v loţiskovém domku 
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Obr.  46 Výpočet reakcí v ose 

Výpočet reakcí 

x:=0           (34) 

                   (35) 

                     (36) 

   
    
  

 

   
        

  
         

        

                       

      

σo = 
  

  
 ≤ σDo           (37) 

Ohybový moment osy 

                                    m     (38)  

Určení napětí v ohybu u osy, pro ocel 11 375 σDo = 140 MPa voleno z literatury [13] 

σo = 
  

  
 ≤ σDo = 140 MPa  
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  √
     

     

 

 √
         

     

 

        

Volím průměr osy d=17 mm  

Modul průřezu v ohybu osy 

Wo = 
      

  
 = 

       

  
  = 482,3 mm

3
       (39) 

σo = 
  

  
 =

      

     
      ≤ σDo 

16≤ 140 vyhovuje 

 

6.7. Ložiska 

Volím jednořadé kuličkové loţisko (obr. 47) 61905 ČSN 02 4630 

 

Obr.  47 Rozměry loţiska 61905 [3] 

Významné tabulkové hodnoty pro loţisko 61905 (obě podpory) z katalogu SKF [3] 

jsou uvedeny v tab. 8. 
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Tab. 8 Parametry loţiska [3] 

Označení 

Dynamická 

únosnost 

C 

Statická 

únosnost 

   

Mezní únavové 

zatíţení 

   

Výpočtový 

součinitel 

   

Výpočtový 

součinitel 

   

61905 [kN] [kN] [kN] [-] [-] 

 7 4,3 0,193 0,02 14,7 

Základní trvanlivost ložiska v miliónech otáček (při 90% spolehlivosti) podle ISO 

281:1990: 

    (
 

 
)
 

 (
    

      
)
 

                     (40) 

Kde: 

p exponent rovnice trvanlivosti pro loţiska s bodovým stykem. 

Trvanlivost v provozních hodinách: 

     
   

    
     

   

     
                         (41) 

Z diagramu 6 katalogu SKF [3], str. 61 pro provozní teplotu 30°C bylo stanoveno mazivo 

s viskozitou minimálně             . Pro mazání bude pouţito mazivo PARAMO CLP 

100 podle [14] kinematická viskozita tohoto oleje při 30°C je               

Viskózní poměr 

  
 

   
 

   

   
            (42) 

Podle tabulky 4, str. 62 katalogu SKF [3], pro typické znečištění byl stanoven součinitel 

znečištění        

Poměr: 

   
  

  
            (43) 

    
   

     
       

Z diagramu 1, str. 54 katalogu SKF [3] byl stanoven součinitel          
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Výpočet základní trvanlivosti podle SKF: 

                                                (44) 

Trvanlivost v provozních hodinách: 

     
   

    
     

   

     
                        (45) 

6.8. Návrh hřídele 

Hřídel (obr. 48) pohání řetězové kola na obou stranách dopravníku. Hřídel pohání 

elektromotor s převodovkou s dutou hřídelí. Hřídel je s materiálu 11500. Příruba převodovky 

je přišroubovaná z vnější strany motorboxu. Na druhé straně hřídele je hřídel uloţena v 

loţiskovém domku. Výpočet reakcí podle obr. 49. 

 

Obr.  48 Hnací hřídel 

Hnací hřídel 

Hnací řetězové kolo 

Hnací řetězové kolo 
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Obr.  49 Výpočet reakcí na hřídeli v rovině X-Y 

           

          

          

           

y: = 0;                     (46) 

M:=0;                      (      )        (47) 

          

   
  (      )       

  
 

   
      (      )           

   
         

                          

I. 

                                     (48) 

II. 

      (      )               (       )                       



44 

 

6.9. Bezpečnost hřídele 

Pro kontrolu hřídele jsem zvolil průřez A-A (obr. 50), protoţe je zde největší koncentrace 

ohybového momentu a vrub. 

 

Obr.  50 Průměr hřídele zmenšený o velikost vrubu 

Statická kontrola hřídele průřezu A-A 

Ohybové napětí v průřezu A-A 

     
     

      
              (49) 

Kde  

   součinitel vrubu pro ohyb  

 

 
 

   

    
        

 

 
 

  

    
     

volím z [13 str. 1115 obr. 8]        

     
        

       
              

Smykové napětí v průřezu A-A 

        
 

 
         

     

 
                 (50) 

    
      

      
              (51) 

Kde  

   součinitel vrubu pro krut  
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volím z [13 str. 1115 obr. 6]       

    
          

       
              

Redukované napětí v průřezu podle Guesta 

       √    
       

         (52) 

       √                      

Součinitel statické bezpečnosti 

    
  

      
          (53) 

Kde 

   mez kluzu materiálu                 zvoleno podle [13 str. 58] 

    
   

    
   

Dynamická kontrola hřídele 

Mez únavy v ohybu pro ocel 11 500 podle literatury [13 str. 58] pro hladký vzorek: 

                    (54) 

   mez pevnosti materiálu                 

                       

Mez únavy skutečné součásti 

   
      

     

 
         (55) 

Kde  

   součinitel velikosti zvolen z [13 str. 1120]         

   součinitel jakosti povrchu [13 str. 1126]         

Vrubový součinitel v průřezu A-A podle Neubera 

      
   

  
√ 

√ 

         (56) 
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Kde: 

√  je Neuberova konstanta vrubové citlivosti  

  poloměr vrubu 

      
      

  
   
   

     

   
        

         

   
                (57) 

Amplituda napětí  

     
     

      
           (58) 

     
        

       
        

Součinitel dynamické bezpečnosti v ohybu 

     
   
 

    
          (59) 

     
    

  
     

Součinitel statické bezpečnosti ve smyku 

    
        

   
          (60) 

    
         

   
    

Výsledná bezpečnost 

    
        

√    
     

 
         (61) 

    
      

√        
     

Výsledná bezpečnost vyhovuje 

Otáčky hnaného řetězového kola 

  
     

  
   

    

   
                                                                                                               (  ) 
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Kontrola pera 

Zatěžující síla 

F2 = 
   
 

 
  

  
 

 = 
       
  

 
  

   

 

 = 2253 N          (63) 

Aktivní délka pera 

l’ = l – b = 70 – 10 = 60 mm         (64) 

Tlak na pero 

p = 
  

      
 = 

    

       
       MPa        (65) 

p≤ pD 

pD=100 MPa zvoleno z [13] 

11,4≤ 100 vyhovuje 

PERO 10e7 x 8 x 70 ČSN 02 2562 
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7. Testování prodlužování řetězu u řetězového dopravníku 

7.1. Průběh testování 

Testování probíhalo na zkušebním řetězovém dopravníku (obr. 51). Dopravník byl 

zatíţen paletou o hmotnosti m = 1500 kg. Přepravované břemeno se pohybuje rychlostí                     

            z polohy I. do polohy II. a zpět do polohy I. Tento pohyb je jeden cyklus. 

Testování probíhalo v 12 hodinovém provozu.  

 

Obr.  51 Testovací dopravník 

Jako napínací prvek bylo zde pouţito napínání pomocí tlačné pruţiny (obr. 30), 

vzhledem k minimálnímu zásahu do stávajícího typu napínání. Test musel byt zrušen, protoţe 

docházelo k výraznému opotřebení vodící osy u napínacího systému (obr. 52). K opotřebení 

dochází kvůli změně smyslu otáčení řetězu. Jelikoţ je motorbox pálený z plechu, osa se 

pohybuje po drsném povrchu, který je po pálení vytvrzený. Osa byla povrchově kalena. Na 

obr. 53 můţeme vidět realizaci zmíněného typu napínání. 

 

Obr.  52 Opotřebovaná osa napínacího systému 
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Obr.  53 Realizace napínání tlačnou pruţinou 

7.2. Měření prodloužení řetězu 

Pro rychlou kontrolu opotřebení řetězu v provozu jsem pouţíval kalibrovanou měrku 

(obr. 54). Za pomoci měrky jsem zjišťoval, po kolika cyklech by bylo vhodné řetěz 

demontovat a měřit. 

 

Obr. 54 Měrka opotřebení řetězu [9] 

Měrkou se určuje stupeň opotřebení přímo na převodu bez nutnosti jeho demontáţe. 

Měrka se nasadí levým výřezem na libovolný váleček napnutého řetězu. Pravý stupňovitý 

zobák měrky, který má 3 aţ 5 stupňů, se volně bez pouţití síly zasune mezi články řetězu 

a podle toho, jak hluboko měrka zapadne, se hodnotí míra protaţení řetězu. U nového řetězu 

se měrka zachytí na prvním stupni. Pokud měrka propadne aţ dolů na poslední stupeň, je 

řetěz prodlouţen a je nutná jeho výměna. 

Po uplynutí zhruba 50000 cyklů propadla měrka na druhý aţ třetí stupeň. Z toho 

důvodu došlo k zastavení dopravníku a demontování řetězu pro následné přeměření. 

Vyčištěný řetěz se poloţil na rovnou podloţku. Bylo nutné provést napnutí řetězu, aby se 
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vymezily vůle. Změřila se jeho délka. Celkově jsem provedl sedm měření, zhruba po dalších 

proběhnutých 50000 cyklů. Délku řetězu a počet cyklů jsem uvedl do tab. 9.  

Tab. 9 Naměřená délka prodlouţení v závislosti počtu cyklů. 

Počet cyklů Délka řetězu [mm] 

0 10604,5 

49867 10663,1 

98567 10706,5 

151397 10732,7 

199387 10786,2 

266296 10803,8 

310483 10839,8 

Na ukázku je na obr. 55 uvedeno zařízení pro počet cyklů. 

 

Obr. 55 Snímač počtu cyklů 

Od naměřené délky prodlouţeného řetězu     se odečte teoretická délka L (obr. 56). 

Velikost prodlouţení je pak rozdíl délek         .   

kde:  p   rozteč řetězu   [mm] 

L  teoretická délka řetězu  [mm] 

Lp  celkové prodlouţení   [mm] 
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Lp1  délka pouţívaného řetězu [mm] 

 

Obr. 56 Určení teoretické délky řetězu 

                (66) 

                        

                  (67) 

                   235,3 mm 

Řetěz se po uplynutí 310483 cyklů prodlouţil o 235,3 mm. Na základě prodlouţení jsem 

usoudil, ţe řetěz je nadměrně prodlouţen a je potřeba řetěz vyměnit. Výsledky měření jsou 

vidět v grafu 1. 

 

Graf 1 prodlouţení řetězu v závislosti na počtu cyklů 
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8. Kontrola napnutí řetězu 

Pro kontrolu napnutí řetězu není uveden jednoznačný způsob kontroly. Správně 

napnutý řetěz musíme kontrolovat, aby nedocházelo k negativním jevům prodlouţení. 

Ideálním případem stanovení síly v řetězu by bylo pouţití tenzometru. Bohuţel se vzhledem 

k malému rozměru řetězu nedal pouţít. 

8.1. Optická kontrola napnutí řetězu 

Nejjednodušší způsob kontroly nabízí napínací systém (obr. 57), který má barevně 

odlišené měřítko. To umoţňuje určit napínací sílu v řetězu. Zobrazení je jednoduché 

a následně rozlišeno na tři barvy, kaţdá barva má svůj význam. 

Pokud napínací systém řetězu pracuje v zelené oblasti, je napínací síla ideální 

a zařízení můţe pokračovat v plynulém chodu. 

Zelená:  

Po zelené barvě se můţeme setkat s barvou ţlutou. Ta signalizuje, ţe napínací síla není 

ideální, ale je stále dostatečná a není nutné provést údrţbu. 

Ţlutá:     

 Naopak červená barva signalizuje, ţe je nutné provést údrţbu. Zřejmě i vyměnit řetěz, 

který bude nadměrně prodlouţen. 

Červená:  

 

Obr.  57 Napínací zařízení s optickou kontrolou 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAqcasv_nKAhXoIJoKHWLqC8UQjRwIBw&url=http://www.amsindustries.com/SPANN-BOX__str__0.html&psig=AFQjCNEERVBAQnnZe0WLqBA9HhKlsJxKUQ&ust=1455616278652047
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAqcasv_nKAhXoIJoKHWLqC8UQjRwIBw&url=http://www.amsindustries.com/SPANN-BOX__str__0.html&psig=AFQjCNEERVBAQnnZe0WLqBA9HhKlsJxKUQ&ust=1455616278652047
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAqcasv_nKAhXoIJoKHWLqC8UQjRwIBw&url=http://www.amsindustries.com/SPANN-BOX__str__0.html&psig=AFQjCNEERVBAQnnZe0WLqBA9HhKlsJxKUQ&ust=1455616278652047
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAqcasv_nKAhXoIJoKHWLqC8UQjRwIBw&url=http://www.amsindustries.com/SPANN-BOX__str__0.html&psig=AFQjCNEERVBAQnnZe0WLqBA9HhKlsJxKUQ&ust=1455616278652047
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8.2. Kontrola napínání podle firmy SSI Schäfer 

Měření napnutí řetězu se provádí pomocí siloměru, který se zvedne na vzdálenost h (obr. 58). 

Vzdálenost h určíme pomocí tabulky 10, ve které jsou uvedeny délky řetězů a k nim přiřazena 

hodnota h. Kde výsledná síla v siloměru musí být 200 N. Pokud je síla menší nebo větší musí 

být napnutí řetězu upraveno. Síla 200 N byla stanovena experimentálně na základě zkušeností 

firmy SSI Schäfer. 

 

Obr.  58 Schéma měření pomocí siloměru 

Tab. 10 Velikost zvednutí řetězu do výšky h v závislosti na délce řetězu dopravníku 
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9. Závěr 

Diplomová práce se zabývá napínáním řetězů u dopravníků. Provedl jsem rozbor 

dopravníků, kde je pouţit napínací systém od firmy SSI Schäfer. Současné napínání je 

nedostatečné vzhledem k časté údrţbě.  

Navrhl jsem několik návrhů, na moţné způsoby napínání řetězu. Dva způsoby 

napínání byly následně testovány u řetězového dopravníku s řetězem 10B-2. Během testování 

se projevilo, ţe navrhnutý způsob napínání pomocí tlačné pruţiny je nevhodný vzhledem 

k nadměrnému opotřebení osy napínacího systému. Z toho důvodu bylo napínání nahrazeno 

napínáním pomocí pruţinových napínacích systémů.  

Řetěz u dopravníku byl v provozu 310483 cyklů, kde se prodlouţil z původních 

10604,5 mm na konečných 10839,8 mm. Řetěz se tedy prodlouţil o 235,3 mm. Prodlouţení 

jsem vyhodnotil jako nadměrné a řetěz musel být nahrazen. 
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