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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 VARECHA, L. Konstrukční návrh pásového dopravníku pro přepravu olejových pump: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

robotiky, 2019, 87 s. Vedoucí práce: Mihola, M.  

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku. V úvodu 

analyzuji současný stav problematiky. Na základě požadavkového listu a popisu 

přepravované pumpy byly rozpracovány čtyři varianty, z nichž byla kriteriální analýzou 

vybrána optimální varianta. Tato varianta byla detailně vymodelována ve 3D a byla 

vypracována technická dokumentace. Výpočet navrženého konstrukčního řešení byl 

proveden podle ISO 5048. Navržené konstrukční řešení využívá komerčně dostupných 

komponent a bylo ověřeno kontrolními výpočty.  

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 VARECHA, L. Construction Design of Belt Conveyor for the Transport of Oil Pumps: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Robotics, 2019, 87 p. Thesis head: Mihola, M.  

The bachelor thesis deals with the design of the belt conveyor. In the introduction I 

analyze the current state of the topic. Four variants were developed based on the request 

sheet and the pumps description, from which the optimal variant was chosen by the criteria 

analysis. Variant was modeled in 3D and technical documentation was prepared. The 

calculation of the design solution was carried out according to ISO 5048. The design solution 

uses commercially available components and has been verified by control calculations 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka Definice Jednotka 

(ℎ/𝑎)𝑎𝑑𝑚 Dovolený relativní průvěs pásu mezi válečkovými stolicemi − 

Fa Odpor shrnovače materiálu 𝑁 

FgL Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením 𝑁 

Fr Odpor čističů pásu 𝑁 

Fts Odpor tření mezi přejetou pumpou a dopravním pásem 𝑁 

ℎ1 Doba směny ℎ 

MU Poháněcí moment podle ISO 5048 𝑁 ∗ 𝑚 

S0 Statická bezpečnost − 

τ𝑑𝑠 Dovolené napětí ve střihu 𝑃𝑎 

τ𝑠 Napětí ve střihu 𝑃𝑎 

𝐹0 Odbíhající síla 𝑁 

𝐹ℎ Síla ve spoji na průměru hřídele poháněcího bubnu 𝑁 

𝐹𝐵1 Odpor od ložisek a ohybu pásu na válci 𝑁 

𝐹𝐻 Hlavní odpory 𝑁 

𝐹𝐻ℎ Hlavní odpor horní větve 𝑁 

𝐹𝐻𝑑 Hlavní odpor dolní větve 𝑁 

𝐹𝑁 Vedlejší odpory 𝑁 

𝐹𝑁 Nabíhající síla 𝑁 

𝐹𝑁𝐴𝑃 Napínací síla 𝑁 

𝐹𝑃𝑝 Maximální přípustné pracovní zatížení pásu 𝑁/𝑚 

𝐹𝑇 
Vektorový součet tahů v pásu, působících na bubnu a 

tíhových sil hmot otáčejících se částí bubnu 
𝑁 

𝐹𝑇𝑃 Průměrný tah v pásu na bubnu 𝑁 
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𝐹𝑏𝐴 Odpory setrvačných sil v místě nakládání a urychlování 𝑁 

𝐹𝑓 
Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením 

v oblasti urychlování 
𝑁 

𝐹𝑙 Odpor ohybu pásu na bubnu 𝑁 

𝐹𝑚𝑎𝑥 Největší tahová síla v páse 𝑁 

𝐹𝑠 Setrvačná síla při rozjezdu pumpy 𝑁 

𝐹𝑠1 Přídavné hlavní odpory 𝑁 

𝐹𝑠2 Přídavné vedlejší odpory 𝑁 

𝐹𝑠𝑡 Odpor k překonání dopravní výšky 𝑁 

𝐹𝑡 Třecí síla mezi pumpou a dopravní pásem 𝑁 

𝐹𝑡 Odpor v ložiskách bubnu (neuvažuje se pro poháněcí bubny) 𝑁 

𝐹𝑢 Potřebná obvodová síla na poháněcím bubnu 𝑁 

𝐹𝜀 Odpor vychýlených bočních válečků 𝑁 

𝐺𝑟 Tíhová síla rotujících částí bubnu 𝑁 

𝐼𝑚 Hmotnostní dopravní výkon 𝑘𝑔/𝑠 

𝐼𝑣 Objemový dopravní výkon 𝑚3/𝑠 

𝐿10ℎ Základní trvanlivost ℎ 

𝐿10𝑚ℎ Modifikovaná trvanlivost ℎ 

𝐿𝑙 Trvanlivost ložiska s ohledem na vytížení ℎ 

𝐿𝑙𝑠 Směnová trvanlivost ložiska − 

𝑀1 Moment potřebný na vstupu převodovky 𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀2 Hnací moment bubnu 𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑀 Moment motoru při daných otáčkách 𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑀 Moment motoru při daných otáčkách 𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑘𝑙𝑜𝑝 Klopný moment 𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑜 Ohybový moment v kritickém průřezu 𝑁 ∗ 𝑚 
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𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 Stabilizující moment 𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑡 Celkový třecí moment ložiska 𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑡 Celkový třecí moment 𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑡𝑟 Rozběhový třecí moment 𝑁 ∗ 𝑚 

𝑃0 Ekvivalentní statické zatížení 𝑁 

𝑃𝐴 Potřebný provozní výkon pásového dopravníku 𝑊 

𝑃𝐻𝐵 Výkon potřebný na hnacím bubnu 𝑊 

𝑃𝑀 Výkon motoru 𝑊 

𝑅𝑝 Maximální pevnost pásu v tahu 𝑁/𝑚 

𝑇0 Tah v místě 0 𝑁 

𝑇1 Tah v místě 1 𝑁 

𝑇2 Tah v místě 2 𝑁 

𝑇3 Tah v místě 3 𝑁 

𝑇4 Tah v místě 4 𝑁 

𝑇𝑚𝑖𝑛𝑑 Minimální tah v dolní větvi 𝑁 

𝑊𝑜 Modul průřezu v ohybu 𝑚3 

𝑎´𝑚𝑎𝑥 Maximální zrychlení bez ztráty stability 𝑚/𝑠2 

𝑑0 Průměr hřídele v ložisku m 

𝑑1 Průměr hřídele poháněcího bubnu 𝑚 

𝑑𝑐 Průměr čepu 𝑚 

𝑑𝑑  Průměr díry 𝑚 

𝑓1 Součinitel tření mezi pumpou a mastným pásem − 

𝑘1 Koeficient bezpečnosti prokluzu − 

𝑘2 Koeficient zvýšení síly při rozběhu − 
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𝑘𝑏 Bezpečnost pásu − 

𝑙𝑐 Délka čepu 𝑚 

𝑙𝑝 Délka pera 𝑚 

𝑚𝑟 Hmotnost rotujících částí bubnu 𝑘𝑔 

𝑚𝑠 𝑃𝑙𝑜š𝑛á hmotnost pásu 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑛1 Otáčky motoru 𝑠−1 

𝑛2 Výstupní otáčky převodovky s−1 

𝑛𝑙 Počet párů ložisek − 

𝑝𝐷 Dovolený tlak 𝑃𝑎 

𝑝𝑠 Tlak ve spoji 𝑃𝑎 

𝑞𝐵 Hmotnost jednoho metru dopravního pásu 𝑘𝑔/𝑚 

𝑞𝐺  Hmotnost nákladu na 1m délky pásu 𝑘𝑔/𝑚 

𝑞𝑅𝑈 
Hmotnost rotujících částí válečků na 1 m dolní větve 

dopravníku 
𝑘𝑔/𝑚 

𝑞𝑅𝑜 Hmotnost rotujících částí válečků na 1 m horní větve 𝑘𝑔/𝑚 

𝑟𝑥 Rameno klopného momentu 𝑚 

𝑡𝑎 Doba urychlování a brždění 𝑠 

𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛 Minimální přepravní doba 𝑠 

𝑡𝑐 Doba pohybu v jednom taktu 𝑠 

𝑡𝑡 Doba taktu 𝑠 

𝑣0 Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu 𝑚/𝑠 

𝑣𝑚𝑎𝑥 Maximální rychlost pohybu 𝑚/𝑠 

𝜂1 Účinnost pohonné jednotky dle ISO 5048 − 

𝜂𝑐 Účinnost pohonu − 

𝜂𝑚 Účinnost motoru − 
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𝜂𝑝 Účinnost převodovky − 

𝜇1 
Součinitel tření mezi ocelovou řetězkou a PU pásem (suchý 

stav) 
− 

𝜇2 Součinitel tření mezi pásem a hnacím bubnem (mastný stav) − 

𝜉𝑅 Součinitel nerovnoměrnosti − 

𝜌𝑠 Sypná hmotnost (hustota) dopravované hmoty 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜎𝐷𝑜 Dovolené napětí v ohybu 𝑃𝑎 

𝜎𝑜 Ohybové napětí v kritickém průřezu 𝑃𝑎 

ℎ Výška těžiště od pásu 𝑚 

ℎ Dovolený průvěs pásu mezi válečkovými stolicemi m 

Δ𝑠 Dráha pohybu v jednom taktu 𝑚 

ω Úhlová rychlost rad/s 

𝐵 Šířka dopravního pásu 𝑚 

𝐷 Průměr bubnu m 

𝐹 Pohonná síla 𝑁 

𝐺 Tíhová síla vyvozená pumpou 𝑁 

𝐿 Délka dopravníku (vzdálenost os bubnů) 𝑚 

𝑃 Ekvivalentní dynamické zatížení 𝑁 

𝑅 Poloměr nejmenší řetězky určený měřením pump 𝑚 

𝑅 Reakce v ložisku hnaného bubnu 𝑁 

𝑅1 Reakce 1 𝑁 

𝑅2 Reakce 2 𝑁 

𝑉 Přepravený objem v jednom taktu 𝑚3 

𝑎 Výsledné zrychlení při stanoveném čase 𝑚/𝑠2 

𝑎 Rozteč válečkových stolic M 

𝑎´´𝑚𝑎𝑥 Maximální zrychlení bez prokluzu 𝑚/𝑠2 
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𝑏 Šířka pera 𝑚 

𝑐 Vzdálenost vnitřní hrany pásu od podélné osy dopravníku 𝑚 

𝑓 Globální součinitel tření − 

𝑔 Tíhové zrychlení 𝑚/𝑠2 

𝑖 Převodový poměr − 

𝑘 Koeficient bezpečnosti proti převržení − 

𝑘 Koeficient bezpečnosti − 

𝑙 Délka kluzné desky 𝑚 

𝑚 Hmotnost pumpy 𝑘𝑔 

𝑛 Počet pump na páse − 

𝑜 Vzdálenost ložiska od montážní desky 𝑚 

𝑝 Osová vzdálenost ložisek 𝑚 

𝑣 Rychlost pásu 𝑚/𝑠 

𝛼 Součinitel vytížení − 

𝛿 Úhel sklonu dopravníku ve směru pohybu 𝑟𝑎𝑑 

𝜇 Součinitel tření mezi deskou a pásem bez oleje − 

𝜉 Součinitel rozběhu podle normy ISO 5048 − 

𝜑 
Úhel opásání poháněcího bubnu jsem určil z geometrie návrhu 

dopravníku 
𝑟𝑎𝑑 
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Úvod 

Cílem této práce je konstrukční návrh pásového dopravníku pro přepravu olejových 

pump. Konkrétně je zařízení navrženo k přepravě vyčištěných pump z pracovního prostoru 

manipulátoru směrem k obsluze, provádějící inspekci.  

Po obecném seznámení se s problematikou pásových dopravníků jsem provedl analýzu 

současných možností a vývoje. Průzkumem trhu s komponenty a studiem komerčně 

dostupných řešení pásových dopravníků jsem získal dostatek informací k vytvoření čtyř 

variant vlastního návrhu. Varianty jsem následně podrobil hodnotové analýze, na jejímž 

základě jsem nalezl optimální řešení vyhovující požadavkům zadání. Zejména se jedná o 

plynulý chod, který zajišťuje spolehlivou manipulaci. Odolnost v průmyslovém prostředí, 

výkonnost, náročnost výroby, ergonomie i bezpečnost obsluhy jsou dalšími faktory, které 

jsem zohlednil ve výsledné konstrukci. 

Vybranou optimální variantu jsem nejprve zpracoval ve formě detailního 3D modelu 

v PTC Creo 4. Konstrukce dopravníku byla navržena tak, aby využívala na trhu dostupné 

komponenty a praxí ověřené funkční uzly, které je třeba spojit minimem vyráběných dílů.  

Následně jsem provedl výpočet graficko-početní metodou a návrhový výpočet 

dopravníku dle normy. Posledním krokem byly kontrolní výpočty kritických míst 

konstrukce. 
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1 Analýza současného stavu řešené problematiky 

V této kapitole přiblížím současný stav a trendy v oblasti pásových dopravníků. Nejprve 

zavedu definici pásového dopravníku a budu se zabývat principem jeho fungování, 

možnostmi využití, výhodami a nedostatky. Zjednodušeně vysvětlím činnosti dílčích 

funkčních uzlů. Prozkoumám komerčně dostupná řešení, z nichž bude vycházet vlastní 

návrh. 

1.1 Pásový dopravník 

Pásový dopravník je strojní zařízení, které využívá třecí vazby nebo kombinace třecí a 

tvarové k přepravě sypkých, kusových i vláknitých materiálů. Přičemž dochází k relativnímu 

pohybu unášecího prvku, a to pásu spojeného do smyčky, vzhledem k rámu zařízení. 

Hnací buben táhne pás, který vleče přemisťovanou zátěž, podél rámu, který je na opačné 

straně ukončen vratným bubnem. Rám může být jak stacionární, tak mobilní. Jeho provedení 

závisí na dané aplikaci dopravníku. Stejně tak se významně liší všechny ostatní části 

konstrukce dopravníku v závislosti na přepravovaném materiálu a provozních podmínkách. 

1.1.1 Využití pásových dopravníků: 

• Dálková doprava 

Přeprava odtěženého materiálu v dolech, přísun paliva v teplárnách a elektrárnách, nebo 

přeprava produktů zemědělské výroby. 

• Mezioperační přeprava 

Přemisťování polotovarů mezi výrobními stanovišti a operacemi. 

• Průběžné chlazení/ohřívání 

Během přepravy materiálu dochází k jeho tepelnému zpracování.  

1.1.2 Výhody: 

• Rozmanitost přepravovatelných materiálů 

• Vysoká výkonnost 

• Spolehlivost 

• Plynulost dodávky 

• Přepravní vzdálenost i několik km 
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• Tichý provoz 

• Jednoduchá konstrukce 

1.1.3 Nevýhody: 

• Omezení pracovního náklonu (cca. +18° až12°)  

• Náročné mazání (mnoho mazaných míst) 

• Méně vhodné pro přepravu abrazivních a lepivých materiálů. 

• Náročnější údržba 

1.1.4 Dílčí funkční uzly 

V podkapitole se věnuji jednotlivým funkčním uzlům a jejich vlastnostem. 

1.1.4.1 Dopravní pás  

Dopravní pásy se vyrábějí z mnoha materiálu.  Běžně používanými materiály jsou pryž, 

PVC, PU a plasty. Méně často se setkáme s ocelovými nebo drátěnými pásy. Výběr 

vhodného druhu ovlivňují provozní podmínky, přepravovaný materiál a konstrukční řešení. 

Zároveň však volba pásu ovlivňuje konstrukci.  Konce pásu lze spojit pomocí mechanických 

spojovacích článků, nebo lze zajistit spoj lepením. Plastové pásy jsou často produkovány 

jako segmentované.  

 

Obr. 1 Dílčí funkční uzly dopravníku [1] 

  

Obr. 2 Pryžový pás [2] Obr. 3 Plastový segmentovaný pás [3] 
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1.1.4.2 Nosný rám 

Existuje mnoho konstrukcí nosných rámů a vyrábí se z široké škály materiálů. Pro velké 

zátěže se používají svařované příhradové konstrukce z ocelových profilů. Šroubované 

ocelové profily a nosníky, spolu se zavěšenými konstrukcemi jsou vhodné pro střední zátěže 

a velké vzdálenosti. Konstrukce z plechu nebo montovaných hliníkových profilů nachází 

uplatnění zejména u nízkých zátěží a mezioperační přepravy. Hlavní výhodou konstrukce 

z hliníkových extruzí je variabilita a modifikovatelnost. 

1.1.4.3 Nosná deska 

Podpírá dopravní pás unášející materiál a tím brání průhybu pásu. Materiál kluzné desky 

musí být hladký, vzdorný otěru, s tvrdou povrchovou vrstvou a nízkým koeficientem 

smykového tření mezi pásem a deskou. V praxi se nejčastěji uplatňují nosné desky 

z nerezového plechu. Lze také využít technických polymerů. Jejich hlavní výhodou je 

minimální součinitel smykového tření, mají však nižší mechanickou a chemickou odolnost. 

1.1.4.4 Napínací zařízení 

Umožňuje předepnout dopravní pás tak, aby se omezily jeho průhyby a prokluzování 

hnacího bubnu. U kratších dopravníků lze řešit šroubovými napínáky, kterými se dá také 

nastavit správný úhel bubnu vůči rámu. Tím zajištujeme správné vedení a pás nevybočuje. 

Dlouhé dopravníky využívají k napínání závaží, pneumatické, nebo hydraulické válce nebo 

elektrické napínací zařízení. 

 

Obr. 4 Montovaný hliníkový nosný rám 

 

Obr. 5 dopravník s nerezovou nosnou deskou [4] 
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1.1.4.5 Vratný buben 

Slouží ke změně směru pohybu pásu. Minimální průměr je dán výrobcem pásu a může 

se lišit v kladném a záporném směru ohybu. Pro lepší vedení pásu se často zhotovuje střed 

bubnu vypouklý.  

1.1.4.6 Hnací buben 

Třecí vazbou přenáší síly potřebné k pohybu pásu. Spojuje se s pohonným zařízením 

přes spojku, nebo má motor s převodovkou integrován přímo do tělesa válce. Toho se užívá 

především u menších zátěží. Povrch bubnu bývá upraven pro zvýšení tření. Nejčastější 

úpravou je potažení pryží, která se může opatřit dezénem. Další možností je zdrsnění 

povrchu válce, které však zvyšuje opotřebení pásu. 

1.1.4.7 Pohonné zařízení 

Skládá se z motoru, jeho řídících systémů, spojky a převodovky (pokud již nejsou 

integrovány do válce). K pohonu dopravníků se využívají hlavně elektromotory.  

 

Obr. 6 schéma šroubového napínaní [5] 

 

Obr. 7 Vratný buben s pevnou hřídelí 

 

Obr. 8 Hnací buben potažený pryží [6] 
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Pro velká zatížení využíváme s výhodou hydromotory. Ty mají své výhody také ve 

výbušném prostředí (v dolech), kdy se tlaková energie přivádí ze vzdáleného zdroje. Setkat 

se lze se všemi druhy převodů. U malých zatížení a rozměrů se nejčastěji využívá šnekových 

převodů, pro jejich kompaktnost a vekou hustotu výkonu. 

1.1.4.8 Příslušenství 

• Boční vodící prvky 

Zajištují boky dopravníku proti přepadávání přepravovaného materiálu. Vyrábí se 

z plechu, profilů, trubek nebo lišt. Může sloužit také jako montážní základna dalšího 

příslušenství. 

• Stírací zařízení 

Slouží k čistění pásu od ulpělých zbytků. Umisťuje se nejčastěji na začátek vratné větve. 

Trvalý kontakt břitu stírače je zajištěn předepnutím pružinami, které kompenzuje opotřebení 

a úbytek materiálu stírače. 

  

Obr. 9 Integrovaný bubnový motor [8] Obr. 10 Motor s kuželočelní převodovkou [7] 

 

Obr. 11 Vodící lišta [9] 

 

Obr. 12 Stírač [10] 
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• Shazovací zařízení 

Slouží k vyvedení materiálu z dopravníku a umožnuje dopravu na více míst vykládky. 

Lze jej umístit na pojezd a pohybem určovat místo shozu. 

• Bezpečnostní krytování a zábrany 

Kryje citlivé části dopravníku a zabraňuje vniku cizích těles. Chrání osoby v blízkosti, 

znemožňuje jim přístup k nebezpečným místům a tím eliminuje nebezpečí úrazu. 

• Řízení (rychlostní/polohové) 

Dopravníky mohou pracovat v cyklickém, proměnném, nebo trvalém režimu. Podle toho 

se liší nároky na řídící jednotku.  

• Bezpečnostní spínač 

Umožňuje obsluze v případě nouze odstavit zařízení z provozu. 

• Osvětlení a další 

 

 

Obr. 13 Řídící jednotka bubnového motoru [11] Obr. 14 Frekvenční měnič  

 

Obr. 15 Bezpečnostní spínač [12] 
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1.1.5 Komerčně dostupná řešení na trhu: 

1.1.5.1 Lehký průmyslový dopravník firmy Interroll 

Nosnost až 50 kg 

Rychlost pásu: 0,11 až 0,34 m/s 

Minimální poměr délka/šířka:2 

Okolní provozní teplota:+10 až +40 °C 

Bubnový motor 

Materiál rámu: 2 mm žárově zinkovaná ocel 

Napětí: 1 x 230 V 50 Hz, 3 x 230 V 50 Hz, 3 x 400 V 50 Hz, 24 V DC 

1.1.5.2 Pásový dopravník MINI24V [4] 

Nosnost 5 kg/m 

Pohon 24 V DC 

Rychlost pásu * 0,2 – 18 m/min 

Transportní pás PVC, PU, textilní 

Provozní teplota 10 – 80 °C 

Průměr bubnů 44 mm 

 

Obr. 16 Lehký dopravník Interroll [13] 

 

Obr. 17 Pásový dopravník MINI24V [4] 
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1.1.5.3 Modulární dopravník firmy Haberkorn [14] 

Nosnost 30 kg/m 

Pohon 3 x 400 V (1 x 230 V) 

Rychlost modulárního pásu * 4 - 50 m/min 

Modulární pás PP, PE, POM, PA6 

Provozní teplota 10 – 80 °C 

Roztečný průměr ozubených kol dle typu pásu a zvolené aplikace 

 

Obr. 18 Modulární dopravník Haberkorn [14] 
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2 Požadavkový list 

Rozměrové požadavky: 

• Maximální délka dopravníku: 1500 mm 

• Maximální šířka dopravníku: 500 mm 

• Přepravní vzdálenost: 1000 mm 

• Výška dopravního pásu nad podlahou: minimálně 750 mm 

Provozní požadavky: 

• Takt: 25 s 

• Hmotnost pumpy: 1,5 Kg 

• Pět pump podél pásu 

• Plynulé brždění a rozjezd, tak aby nedošlo k převržení pumpy 

• Vedení bránící převržení 

• Detekce založení pumpy 

• Detekce odběru pumpy ke kontrole 

• Odolnost exponovaných částí dopravníku vůči působení olejů 

Bezpečnostní požadavky: 

• Detekce přejetí koncové polohy a zastavení 

• Krytování nebezpečných míst pro ochranu osob 

• Bezpečnostní tlačítko „STOP“ 

• Mechanická zábrana přejetí pumpy 
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3 Popis pracoviště a provozu dopravníku 

Pracoviště se skládá z pneumatického čistícího zařízení, robotu a dopravníku. 

3.1 Popis a rozměry převážených pump 

Linka pracuje se třemi druhy pump, které se liší svými rozměry a proporcemi. Při návrhu 

jsem pracoval s hmotností nejtěžší pumpy (1,5 kg) a složité tvary pump jsem nahradil 

kolizním objemem (viz Obr. 19). Tato náhrada respektuje tvar a rozložení hmotnosti všech 

tří typů. Důležitým tvarovým prvkem je vystupující hřídel, která přesahuje řetězku o dva 

milimetry. Pro výpočet stability je využito dynamického modelu, který respektuje 

experimentálně zjištěnou polohu těžiště a nejmenší průměr řetězky. 

Pumpy jsou přepravovány na výšku stojící na řetězce. Tato poloha je rovnovážná labilní, 

proto hrozí převržení při působení vnější síly. 

3.2 Popis a rozvržení pracoviště 

Dopravník je určen k přepravě olejových pump od automatizovaného čistícího zařízení, 

které je obsluhováno robotem. Cílem trasy je stanoviště s obsluhou, která provádí manuální 

inspekci a třídění. Pumpa putuje po dráze jeden metr ve čtyřech krocích trvajících 25 sekund. 

Robotizované čistící zařízení je bezpečně odděleno od prostoru vyhrazenému personálu 

plotem, s otvorem na průchod pump. Tento otvor je navíc monitorován světelnou závorou.  

  

Obr. 19 Kolizní objem pump  Obr. 20 dynamický model pumpy  

kg 
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Obr. 21 Rozvržení pracoviště 

 

Obr. 22 Dopravník a segment oplocení 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

32 

4 Varianty řešení 

V této kapitole popisuji čtyři varianty dopravníku, které jsem navrhl v systému PTC 

Creo Parametric na základě požadavkového listu. Všechny návrhy jsem řešil jako dva 

souběžné dopravníky se společnou poháněcí hřídelí, tak aby přesahující hřídel pumpy 

zapadala do mezery mezi nimi. Varianty jsou rozpracovány do úrovně umožňující objektivní 

srovnání. 

4.1 Varianta A 

Pro tuto variantu jsem navrhl nosný rám ze dvou hliníkových extrudovaných profilů 

firmy Item rozměrové řady 6 (30 mm x 30 mm), které jsou spojeny příčníky ze stejného typu 

profilu (1). K rámu je připojen pár nastavitelných podnoží (2) od firmy MK Technology 

Group. Pohonné ustrojí (3) je tvořeno integrovaným krokovým motorem se šnekovou 

převodovkou, která přenáší výkon na společný hnací válec pevně uložený v ložiskách na 

konci rámu. Šroubové napínací ustrojí (5) je posuvně namontováno na protilehlý konec 

nosné konstrukce, kde umožňuje napínaní a seřizování vedení dopravního pásu (6). Ten je 

v horní větvi podpírá nerezovou kluznou deskou (7), která je namontována do drážky 

v profilu. Podél celé dopravní trasy jsem navrhl nastavitelné boční vedení (8), které je 

ukotveno po bocích rámu. 

 

Obr. 23 Varianta A 
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4.2 Varianta B 

Návrh druhé varianty je podobný variantě A, ale minimalizuje konstrukci nosného 

rámu (1) pouze na jeden ztrojený profil rozměrové řady 8 (40 mm x 120 mm). Nastavitelné 

stojny (2) jsou totožné jako v předchozí variantě a montují se do bočních drážek profilu. 

Nosné desky (3) jsou umístěny mezi nosnou konstrukcí a pásy (4), které podpírají. Napínací 

ustrojí (5) je děleno pro každý pás, tak aby bylo možno kompenzovat nepřesně vyrobený pár 

pásů. Posuvně uloženo je pouze na vnějších stranách rámu a pomocí stavěcích šroubů 

vyvozuje předpětí v pásech. Boční vedení (6) přepravovaných pump je vyřezáno z plechu a 

montováno nastavitelně. Hnací buben (7) jsem navrhl na protější konec rámu, kde je uložen 

v ložiskách a poháněn integrovaným krokovým motorem (8) skrze šnekovou převodovku 

(9). 

 

Obr. 24 Napínací ústrojí varianty A 

 

Obr. 25 Napínací ustrojí varianty B 
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Obr. 26 Varianta B 

 

Obr. 27 Pohon varianty B 
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4.3 Varianta C 

Třetí varianta je upravenou variantou B. Hlavním rozdílem je přenos výkonu pomocí 

ozubeného řemene (1). Krokový motor s enkodérem (2) je připojen k planetové 

převodovce (3), jejíž výstup je osazen řemenicí (4). Řemenový převod je připojen na hnací 

válec (5) uložený v ložiskách. Motor, převodovka a řemenice jsou navrženy na otočném 

rameni, které slouží k napínání řemene. Napínací ustrojí (6), boční vedení (7), stojny (8) a 

nosné desky (9) jsou shodné s variantou B.  

 

Obr. 28 Varianta C 
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4.4 Varianta D 

Navrhovaná varianta D využívá identický nosný rám (1) s variantami B a C. K pohonu 

dopravníku jsem navrhl integrovaný bubnový motor (2) s enkodérem, který je umístěn do 

středu dopravníku. Změnu směru pásu a opásání bubnového motoru zajišťují pomocné 

válce (3). Předepínání pásu (4), boční vedení (5), opěrné desky (6) i stojny (7) jsem navrhl 

shodné s variantami B a C. Napínací ústrojí je navrženo odděleně pro každý pás. Protilehlý 

vratný válec je společný oběma pásům a uložen v ložiskách. 

 

Obr. 29 Pohonné ústrojí varianty C 

 

Obr. 30 Bubnový motor varianty D 
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Obr. 31 Varianta D 
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5 Výběr optimální varianty 

Výběr varianty jsem provedl na základě hodnotové analýzy. O spolupráci jsem požádal 

studenty z mé studijní skupiny. Navržené varianty hodnotili Marek Skotnica, David Smékal 

a také já.  

Hodnotová analýza stanovila jako optimální variantu B s průměrnou váženou hodnotou 

kritérií 10,580 dle Tab. 6.  

5.1 Volba kritérií 

Kritéria jsou volena s ohledem na požadavkový list, výrobu, provoz a provozní 

prostředí. Jsou uvedena v Tab. 1. 

Tab. 1 Kritéria analýzy 

Kritérium Optimum kritéria 

k1 Přesnost řízení Maximální  

k2 Počet částí Minimální 

k3 Technologičnost konstrukce Minimální 

k4 Hmotnost Minimální 

k5 Plynulost pohonu Maximální  

k6 Bezpečnost Maximální  

k7 Náklady Minimální 

k8 Napínaní a vedení pásu Jednoduché a přesné 

5.2 Stanovení významnosti kritérií 

Výslednou významnost kritérií jsem stanovil jako aritmetický průměr z významností dle 

jednotlivých hodnotících. 

Tab. 2 Stanovená významnost kritérií 

 Významnost dle:  

Kritérium 
Luboš 

Varecha 

David 

Smékal 

Marek 

Skotnica 

Výsledná 

významnost 

k1 Přesnost řízení 1,64 1,64 1,79 1,69 

k2 Počet částí 1,57 1,29 1,21 1,36 

k3 Technologičnost konstrukce 1,29 1,57 1,64 1,50 

k4 Hmotnost 1,07 1,00 1,07 1,05 

k5 Plynulost pohonu 1,93 1,71 1,71 1,79 

k6 Bezpečnost 1,21 1,71 1,79 1,57 

k7 Náklady 1,64 1,64 1,21 1,50 

k8 Napínaní a vedení pásu 1,64 1,43 1,57 1,55 

Hodnoty významnosti dle: Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5  
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5.2.1 Významnost kritérií dle mého názoru 

Významnost kritérií je vypsána v Tab. 3. 

Tab. 3 Významnost kritérií dle mého názoru 

Luboš Varecha Počet voleb Pořadí Významnost 

k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1 4,5 2-4 1,64 

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8       
 k2 k2 k2 k2 k2 k2 4 5 1,57 
 k3 k4 k5 k6 k7 k8       
  k3 k3 k3 k3 k3 2 6 1,29 
  k4 k5 k6 k7 k8       
   k4 k4 k4 k4 0,5 8 1,07 
   k5 k6 k7 k8       
    k5 k5 k5 6,5 1 1,93 
    k6 k7 k8       
     k6 k6 1,5 7 1,21 
     k7 k8       
      k7 4,5 2-4 1,64 
      k8 4,5 2-4 1,64 
      Σ 28   

5.2.2 Významnost a hodnoty kritérií dle názoru Davida Smékala 

Významnost kritérií je vypsána v Tab. 4. 

Tab. 4 Významnost kritérií dle názoru Davida Smékala 

David Smékal Počet voleb Pořadí Významnost 

k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1 4,5 3-4 1,64 

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8       
 k2 k2 k2 k2 k2 k2 2 7 1,29 
 k3 k4 k5 k6 k7 k8       
  k3 k3 k3 k3 k3 4 5 1,57 
  k4 k5 k6 k7 k8       
   k4 k4 k4 k4 0 8 1,00 
   k5 k6 k7 k8       
    k5 k5 k5 5 1-2 1,71 
    k6 k7 k8       
     k6 k6 5 1-2 1,71 
     k7 k8       
      k7 4,5 3-4 1,64 
      k8 3 6 1,43 
      Σ 28   
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5.2.3 Významnost a hodnoty kritérií dle názoru Marka Skotnicy 

Významnost kritérií je vypsána v Tab. 5. 

Tab. 5 Významnost kritérií dle názoru Marka Skotnicy 

Marek Skotnica Počet voleb Pořadí Významnost 

k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1 5,5 1-2 1,79 

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8       
 k2 k2 k2 k2 k2 k2 1,5 6-7 1,21 
 k3 k4 k5 k6 k7 k8       
  k3 k3 k3 k3 k3 4,5 4 1,64 
  k4 k5 k6 k7 k8       
   k4 k4 k4 k4 0,5 8 1,07 
   k5 k6 k7 k8       
    k5 k5 k5 5 3 1,71 
    k6 k7 k8       
     k6 k6 5,5 1-2 1,79 
     k7 k8       
      k7 1,5 6-7 1,21 
      k8 4 5 1,57 
      Σ 28   

5.3 Stanovení hodnot a vážených hodnot kritérií 

Hodnoty kritérií stanovují hodnotící, kteří určili významnost kritérií. Hodnotí od 0 pro 

zcela nepřiznivý stav, po 1 značící vysokou úroveň. 

Tab. 6 Výsledné vážené hodnoty 

  Součty vážených hodnot 

Hodnotící 

Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C 

Varianta 

D 

Luboš Varecha 10,480 10,736 8,529 8,201 

David Smékal 10,408 10,452 9,298 8,608 

Marek Skotnica 10,460 10,552 8,788 8,431 

Průměr 10,449 10,580 8,871 8,413 
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5.3.1 Hodnoty kritérií dle mého názoru 

Hodnoty kritérií jsou uvedeny v Tab. 7. 

Tab. 7 Hodnoty kritérií dle mého názoru 

Luboš V. Varianty 

Kritérium A B C D A B C D 

k1 1 1 1 1 1,690 1,690 1,606 1,606 

k2 0,8 0,9 0,5 0,3 1,018 1,154 0,679 0,407 

k3 0,8 1 0,6 0,6 1,200 1,500 0,900 0,825 

k4 0,9 0,8 0,3 0,7 0,943 0,838 0,262 0,733 

k5 1 1 1 1 1,786 1,786 1,696 1,786 

k6 0,7 0,7 0,6 0,5 1,100 1,100 0,943 0,786 

k7 0,9 0,9 0,7 0,7 1,350 1,275 1,050 0,975 

k8 0,9 0,9 0,9 0,7 1,393 1,393 1,393 1,083 

Celkem 10,480 10,736 8,529 8,201 

5.3.2 Hodnoty kritérií dle názoru Davida Smékala 

Hodnoty kritérií jsou uvedeny v Tab. 8. 

Tab. 8 Hodnoty kritérií dle názoru Davida Smékala 

David S. Varianty 

Kritérium A B C D A B C D 

k1 1 1 1 1 1,690 1,690 1,606 1,606 

k2 0,8 0,8 0,7 0,5 1,086 1,086 0,950 0,679 

k3 0,8 0,9 0,8 0,5 1,200 1,350 1,200 0,750 

k4 0,8 0,7 0,4 0,7 0,796 0,765 0,367 0,702 

k5 1 1 1 1 1,786 1,786 1,786 1,786 

k6 0,8 0,8 0,7 0,6 1,257 1,257 1,021 0,943 

k7 0,8 0,8 0,7 0,5 1,200 1,125 0,975 0,750 

k8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,393 1,393 1,393 1,393 

Celkem 10,408 10,452 9,298 8,608 

5.3.3 Hodnoty kritérií dle názoru Marka Skotnicy 

Hodnoty kritérií jsou uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9 Hodnoty kritérií dle názoru Marka Skotnicy 

Marek S. Varianty 

Kritérium A B C D A B C D 

k1 1 1 0,9 0,9 1,690 1,690 1,521 1,521 

k2 0,9 0,9 0,6 0,4 1,154 1,221 0,814 0,543 

k3 0,8 0,9 0,7 0,6 1,200 1,275 1,050 0,900 

k4 0,8 0,7 0,2 0,5 0,786 0,733 0,210 0,524 

k5 1 1 1 1 1,786 1,786 1,732 1,786 

k6 0,8 0,8 0,6 0,6 1,179 1,179 0,943 0,864 

k7 0,9 0,9 0,8 0,6 1,350 1,275 1,125 0,900 

k8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,315 1,393 1,393 1,393 

Celkem 10,460 10,552 8,788 8,431 
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6 Rozpracování optimální varianty 

Hodnotovou analýzou jsem určil jako optimální variantu B. Vytvořil jsem detailní 3D 

model finálního návrhu konstrukce, který dále v této kapitole přiblížím. Řešení jsem ověřil 

výpočty a vytvořil výkresovou dokumentaci. 

6.1 Konstrukční řešení  

Navržená finální varianta je zobrazena na Obr. 32 oproti původnímu návrhu (Obr. 33) 

bere ohled na vedení kabeláže, senzory, kolizní objemy při provozu a obsluhu. Integrovaný 

krokový motor (1) JVL MIS231S [15] spolu se šnekovou převodovkou (2) 

HTTW026U50 [16] tvoří pohonnou jednotku dopravníku, která pohání hnací válec (3) 

uložený v ložiskách 6001-2RSL firmy SKF. Převodovka i ložisko je spojeno s nosným 

profilem (4) Item 8 120x40 light [17] pomocí ocelové montážní desky (5). Napínací ústrojí 

(6) pracuje na protilehlém konci profilu. Dopravní pás (7) DELTA 10 S/M AS [19] se smýká 

po nerezové kluzné desce (8). Hliníkový kabelový kanál (9) U 30x30 E [21] je namontován 

naproti bezpečnostního spínače (10) XALK178F [22]. Nastavitelné boční vedení (11) a tři 

indukční snímače (12) IMB08-04NPSVU2S [20] jsou umístěny podél trasy pumpy. 

Dopravník stojí na podstavcích (13) Stand 53.11 [23]. 

 

Obr. 32 Finální návrh  
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Napínací ustrojí je tvořeno válcem (14) uloženém na ose (15) pomocí dvojice 

ložisek (16) 6203-2RSL [24]. Poloha válce je vymezena osazením a distančním 

kroužkem (17). Napínání pásu zajišťuje vzepření šroubu (18) mezi napínákem (19) a 

držákem osy (20). 

 

Obr. 33 Původní návrh: Varianta B 

 

Obr. 34 Napínací ústrojí finální varianty 
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7 Časová analýza  

Doba přepravy pumpy 𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛 v jednom provozním taktu (doba taktu 𝑡𝑡 = 25𝑠) se musí 

minimalizovat, protože obsluha potřebuje dostatek času na odběr a inspekci pumpy. Proto 

volím rampový průběh rychlosti Obr. 35. Požadavek na stabilitu a kontrola prokluzu pumpy 

limitují maximální dovolené zrychlení dopravníku. 

7.1 Stanovení minimálního dopravního času v jednom taktu 

Pro výpočet minimálního přepravního času 𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛 vycházím ze vztahu pro maximální 

zrychleni rampové funkce. Maximální zrychlení je omezeno podmínkou prokluzu a stability, 

přičemž podle vztahů (6) a (8) omezuje zrychlení prokluz. 

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
𝛥𝑠

(𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛 − 𝑡𝑎) ∗ 𝑡𝑎
 (1) 

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
𝛥𝑠

0,2 𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛
2 − 0,04 𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛

2  

𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛 =
Δ𝑠

0,16 𝑎´´𝑚𝑎𝑥
  

𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛 = √
Δ𝑠

0,16 𝑎´´𝑚𝑎𝑥
  

𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛 = √
234,5 ∗ 10−3

0,16 ∗ 0,1962
  

𝑡𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 2,733 𝑠  

 

Obr. 35 Zvolený rampový průběh rychlosti 
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Δ𝑠 [𝑚] Dráha pohybu v jednom taktu určena z 3D modelu. 

𝑎´´𝑚𝑎𝑥 [𝑚/𝑠2]  Maximální zrychlení bez prokluzu podle vztahu (8) 

Volím dobu pohybu v jednom taktu: 

𝑡𝑐 = 5 𝑠 (2) 

𝑡𝑐 [𝑠] Doba pohybu v jednom taktu 

7.2 Doba urychlování a brždění 

Volím 20 % celkové doby pohybu. 

𝑡𝑎 = 0,2𝑡𝑐 (3) 

𝑡𝑎 = 0,2 ∗ 5  

𝑡𝑎 = 1 𝑠  

𝑡𝑎 [𝑠] Doba urychlování a brždění 

7.3 Maximální rychlost pohybu 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
Δ𝑠

tc − ta
 (4) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
234,5 ∗ 10−3

5 − 1
  

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 58,625 ∗ 10−3m/s  

𝑣𝑚𝑎𝑥 [𝑚/𝑠] Maximální rychlost pohybu 

7.4 Výsledné zrychlení 

a =
𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑎
 (5) 

𝑎 =
58,625 ∗ 10−3

1
  

𝑎 = 58,625 ∗ 10−3𝑚/𝑠2  

𝑎 [𝑚/𝑠2]  Výsledné zrychlení při stanoveném čase 𝑡𝑐 (21) 
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7.5 Maximální zrychlení bez ztráty stability 

𝑘 ∗ 𝑀𝑘𝑙𝑜𝑝 = 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 (6) 

𝑘 ∗ 𝐹𝑠 ∗ ℎ = 𝐺 ∗ 𝑟𝑥  

𝑘 ∗ 𝑚 ∗ 𝑎´𝑚𝑎𝑥 ∗ ℎ = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑟𝑥  

𝑎´𝑚𝑎𝑥 =
𝑔 ∗ 𝑟𝑥

𝑘 ∗ ℎ
  

𝑎´𝑚𝑎𝑥 =
9,81 ∗ 26,787 ∗ 10−3

2 ∗ 150 ∗ 10−3
 𝑚/𝑠2  

𝑘 [−] Koeficient bezpečnosti proti převržení volím: 𝑘 = 2 

𝑀𝑘𝑙𝑜𝑝 [𝑁 ∗ 𝑚] Klopný moment 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑏 [𝑁 ∗ 𝑚] Stabilizující moment 

ℎ [𝑚] Výška těžiště od pásu určena experimentem 

𝐺 [𝑁] Tíhová síla vyvozená pumpou 

𝑚 [𝑘𝑔] Hmotnost pumpy 

𝑎´𝑚𝑎𝑥 [𝑚/𝑠2] Maximální zrychlení bez ztráty stability 

𝑔 [𝑚/𝑠2] Tíhové zrychlení 

𝑟𝑥 [𝑚] Rameno klopného momentu (7) 

 

Obr. 36 Silové účinky na pumpu při rozjezdu 

kg 
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7.5.1 Rameno stabilizujícího momentu 

Dělený pás o rozteči 10 mm je příčinnou, že rameno stabilizujícího momentu není rovno 

poloměru nejmenší řetězky, ale musím jej určit pomocí trigonometrie. 

𝑟𝑥 = √𝑅2 − 𝑐2 (7) 

𝑟𝑥 = √27,252 − 52  

𝑟𝑥 = 26,787 ∗ 10−3 𝑚  

𝑅 [𝑚] Poloměr nejmenší řetězky určený měřením pump. 

𝑐 [𝑚] Vzdálenost vnitřní hrany pásu od podélné osy dopravníku stanovená 

z CAD modelu 

7.6  Maximální zrychlení bez prokluzu 

Vychází z rovnováhy třecí a setrvačné síly navýšené o koeficient bezpečnosti. 

𝐹𝑡 = 𝑘1 ∗ 𝐹𝑠 (8) 

𝐺 ∗ 𝑓1 = 𝑘1 ∗ 𝐹𝑠  

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑓1 > 𝑘1 ∗ 𝑚 ∗ 𝑎´´𝑚𝑎𝑥  

𝑎´´𝑚𝑎𝑥 <
𝑔 ∗ 𝑓1

𝑘1
  

𝑎´´𝑚𝑎𝑥 <
9,81 ∗ 0,04

2
  

𝑎´´𝑚𝑎𝑥 < 0,1962 𝑚/𝑠2  

 

Obr. 37 Určení rx 
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𝐹𝑡 [𝑁] Třecí síla mezi pumpou a dopravní pásem 

𝑘1 [−] Koeficient bezpečnosti prokluzu [27] 

𝐹𝑠 [𝑁] Setrvačná síla při rozjezdu pumpy 

𝑓1 [−] Součinitel tření mezi pumpou a mastným pásem 
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8 Návrh dle normy ISO 5048 

V této kapitole jsem uvedl výpočet dopravníku podle normy ISO 5048 [25], který je 

proveden na základě dílčích výsledků graficko-početní metody. Při výpočtu také využiji 

výsledky časové analýzy. Dva oddělené pásy jsou na společném poháněcím bubnu a mohu 

je proto uvažovat jako jeden dopravník o dvojnásobné šířce pásu. 

8.1 Potřebná obvodová síla na poháněcím bubnu 

𝐹𝑢 = 𝐹𝐻 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑠1 + 𝐹𝑠2 + 𝐹𝑠𝑡 (9) 

𝐹𝑢 = 15,823 + 5,568 + 0 + 2,943 + 0  

𝐹𝑢 = 24,334 𝑁  

𝐹𝑢[𝑁] Potřebná obvodová síla na poháněcím bubnu 

𝐹𝐻[𝑁] Hlavní odpory (10) 

𝐹𝑁[𝑁] Vedlejší odpory (15) 

𝐹𝑠1[𝑁] Přídavné hlavní odpory (25) 

𝐹𝑠2[𝑁] Přídavné vedlejší odpory (26) 

𝐹𝑠𝑡[𝑁] Odpor k překonání dopravní výšky (29) 

8.2 Hlavní odpor 

𝐹𝐻 = 𝐹𝐻ℎ + 𝐹𝐻𝑑 (10) 

𝐹𝐻 = 15,785 + 0,038  

𝐹𝐻 = 15,823𝑁  

𝐹𝐻ℎ[𝑁] Hlavní odpor horní větve (11) 

𝐹𝐻𝑑[𝑁] Hlavní odpor dolní větve (12) 

8.2.1 Hlavní odpor horní větve 

𝐹𝐻ℎ = 𝜇 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔[𝑞𝑅𝑜 + (𝑞𝐵 + 𝑞𝐺
) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛿] (11) 

𝐹𝐻ℎ = 0,2 ∗ 1,34 ∗ 9,81 ∗ [0 + (0,145 + 5,859) ∗ 𝑐𝑜𝑠0]  
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𝐹𝐻ℎ = 15,785 𝑁  

𝜇[−] Součinitel tření mezi deskou a pásem bez oleje 

𝐿[𝑚] Délka dopravníku (vzdálenost os bubnů) 

𝑞𝑅𝑜[𝐾𝑔/𝑚] Hmotnost rotujících částí válečků na 1 m horní větve  

𝑞𝐵[𝐾𝑔/𝑚] Hmotnost jednoho metru dopravního pásu (14) 

𝑞𝐺 [𝐾𝑔/𝑚] Hmotnost nákladu na 1m délky pásu (13) 

𝛿[𝑟𝑎𝑑]𝑟𝑎𝑑[𝑟𝑎𝑑] Úhel sklonu dopravníku ve směru pohybu 

8.2.2 Hlavní odpor dolní větve 

𝐹𝐻𝑑 = 𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔[𝑞𝑅𝑈 + 𝑞𝐵 ∗ cos 𝛿] (12) 

𝐹𝐻𝑑 = 0,02 ∗ 1,34 ∗ 9,81 ∗ [0 + 0,145 ∗ 𝑐𝑜𝑠0]  

𝐹𝐻𝑑 = 0,038 𝑁  

𝑓[−] Globální součinitel tření [25] 

𝑞𝑅𝑈[𝐾𝑔/𝑚] Hmotnost rotujících částí válečků na 1 m dolní větve dopravníku 

8.2.3 Hmotnost nákladu na 1m délky pásu 

𝑞𝐺 =
(𝑛 ∗ 𝑚)

l
 (13) 

𝑞𝐺 =
(5 ∗ 1,5)

1,28
  

𝑞𝐺 = 5,859 𝑘𝑔/𝑚  

𝑛[−] Počet pump na páse 

𝑙[𝑚] Délka kluzné desky 

8.2.4 Hmotnost jednoho metru dopravního pásu 

𝑞𝐵 = 𝑚𝑠 ∗ 𝐵 (14) 

𝑞𝐵 = 1,45 ∗ 0,1  

𝑞𝐵 = 0,145 kg/m  
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𝑚𝑠[𝐾𝑔/𝑚2] Plošná hmotnost pásu [19] 

𝐵[𝑚] Šířka dopravního pásu 

8.3 Vedlejší odpory 

𝐹𝑁 = 𝐹𝑏𝐴 + 𝐹𝑓 + 𝐹𝑙 + 𝑛𝑙 ∗ 𝐹𝑡 (15) 

𝐹𝑁 = 17,588 ∗ 10−3 + 0 + 3,946 + 2 ∗ 0,802  

𝐹𝑁 = 5,568 𝑁  

𝐹𝑏𝐴[𝑁] Odpory setrvačných sil v místě nakládání a urychlování (16) 

𝐹𝑓[𝑁] Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v oblasti 

urychlování (17) 

𝐹𝑙[𝑁] Odpor ohybu pásu na bubnu (18) 

𝐹𝑡[𝑁] Odpor v ložiskách bubnu (neuvažuje se pro poháněcí bubny) (20) 

𝑛𝑙[−] počet párů ložisek 

8.3.1 Odpory setrvačných sil v místě nakládání a urychlování 

𝐹𝑏𝐴 = 𝐼𝑣 ∗ 𝜌𝑠 ∗ (𝑣 − 𝑣0) (16) 

𝐹𝑏𝐴 = 𝐼𝑚 ∗ (𝑣 − 𝑣0)  

𝐹𝑏𝐴 = 0,3 ∗ (58,625 ∗ 10−3 − 0)  

𝐹𝑏𝐴 = 17,588 ∗ 10−3 𝑁  

𝐼𝑣[𝑚3/𝑠] Objemový dopravní výkon (23)  

𝐼𝑚[𝐾𝑔/𝑠] Hmotnostní dopravní výkon (24) 

𝜌𝑠[𝐾𝑔/𝑚3] Sypná hmotnost (hustota) dopravované hmoty 

𝑣[𝑚/𝑠] Rychlost pásu (4) 

𝑣0[𝑚/𝑠] Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu 
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8.3.2 Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v oblasti 

urychlování 

Dopravované pumpy nesmí být v kontaktu s vedením. Pumpa zajištěná vedením se 

nemůže převrátit tak, aby došlo k trvalému smýkání podél vedení a může tak dojít pouze ke 

krátkodobému kontaktu. Proto lze tuto část výpočtu zanedbat. 

𝐹𝑓 = 0 𝑁 (17) 

8.3.3 Odpor ohybu pásu na bubnech pro pásy s textilními vložkami 

𝐹𝑙 = 9 ∗ 𝐵 ∗ (140 + 0,01
𝐹𝑇𝑃

𝐵
) ∗

𝑑0

𝐷
 (18) 

𝐹𝑙 = 9 ∗ 0,1 ∗ (140 + 0,01 ∗
207,538

0,1
) ∗

1,2 ∗ 10−3

44 ∗ 10−3   

𝐹𝑙 = 3,946 𝑁  

𝐹𝑇𝑃[𝑁]Průměrný tah v pásu na bubnu (19) 

𝑑0[m] Průměr hřídele v ložisku 

𝐷[𝑚] Průměr bubnu 

8.3.4 Průměrný tah v pásu na bubnu 

𝐹𝑇𝑃 =
𝑇1 + 𝑇2

2
 (19) 

𝐹𝑇𝑃 =
205,038 + 210,038

2
  

𝐹𝑇𝑃 = 207,538 𝑁  

𝑇1[𝑁] Tah v místě 1 (58) 

𝑇2[𝑁] Tah v místě 2 (59) 

 

 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

53 

8.3.5 Odpor v ložiskách bubnu 

𝐹𝑡 = 0,005 ∗
𝑑0

𝐷
∗ 𝐹𝑇 (20) 

𝐹𝑡 = 0,005 ∗
0,017

0,044
∗ 415,104  

𝐹𝑡 = 0,802 𝑁  

𝐹𝑇[𝑁] Vektorový součet tahů v pásu, působících na bubnu a tíhových sil hmot otáčejících 

se částí bubnu (21) 

8.3.6 Vektorový součet tahů v pásu, působících na bubnu a tíhových sil hmot 

otáčejících se částí bubnu 

𝐹𝑇 = √(𝑇1 + 𝑇2)2 + 𝐺𝑟
2 (21) 

𝐹𝑇 = √(205,038 + 210,038 )2 + 4,832  

𝐹𝑇 = 415,104 𝑁  

𝐺𝑟[𝑁] Tíhová síla rotujících částí bubnu (22)  

8.3.7 Tíhová síla rotujících částí bubnu  

𝐺𝑟 = 𝑚𝑟 ∗ 𝑔 (22) 

𝐺𝑟 = 4,924 ∗ 10−1 ∗ 9,81  

𝐺𝑟 = 4,83 𝑁  

𝑚𝑟[𝐾𝑔] Hmotnost rotujících částí bubnu jsem získal z CAD aplikace. 

 

 

Obr. 38 Vektorový součet tahů 
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8.3.8 Objemový dopravní výkon 

𝐼𝑣 =
𝑉

𝑡𝑐
 (23) 

𝐼𝑣 =
305,663 ∗ 10−5

5
  

𝐼𝑣 = 6,113 ∗ 10−4 𝑚3/𝑠  

𝑉[𝑚3] Přepravený objem v jednom taktu  

8.3.9 Hmotnostní dopravní výkon 

𝐼𝑚 =
𝑚

𝑡
 (24) 

𝐼𝑚 =
1,5

5
  

𝐼𝑚 = 0,3 𝑘𝑔/𝑠  

8.4 Přídavné hlavní odpory 

V případu navrhovaného dopravníku nepůsobí žádné přídavné hlavní odpory. 

𝐹𝑠1 = 0 𝑁 (25) 

8.5 Přídavné vedlejší odpory 

FS2 =  Fε + FgL +  Fr +  Fa + Fts (26) 

FS2 = 0 + 0 + 0 + 0 +  2,943  

FS2 = 2,943 N  

𝐹𝜀[𝑁] Odpor vychýlených bočních válečků (27) 

FgL[𝑁] Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením (28) 

Fr[𝑁] Odpor čističů pásu (29) 

Fa[𝑁] Odpor shrnovače materiálu (30) 

Fts[𝑁] Odpor tření mezi přejetou pumpou a dopravním pásem (31) 
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8.5.1 odpor vychýlených bočních válečků 

Nenavrhl jsem žádné boční válečky. 

𝐹𝜀 = 0 𝑁 (27) 

8.5.2 Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením 

Za běžných provozních podmínek nemůže dojít ke kontaktu dopravované hmoty a 

bočního vedení.  

FgL = 0 𝑁 (28) 

8.5.3 Odpor čističů pásu 

Navrhovaný dopravník není osazen čističem pásu. 

Fr = 0 𝑁 (29) 

8.5.4 Odpor shrnovače materiálu 

Shrnovač materiálu není součástí navrhovaného dopravníku. 

Fa = 0 𝑁 (30) 

8.5.5 Odpor tření mezi přejetou pumpou a dopravním pásem 

Pokud obsluha neodebere pumpu, zachytí ji mechanický doraz a dopravní pás pod ní 

musí prokluzovat. Vzniká tak odporová třecí síla. Uvažuji nejhorší variantu, a to suché tření. 

Fts = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇1 (31) 

Fts = 1,5 ∗ 9,81 ∗ 0,2  

Fts = 2,943 𝑁  

𝜇1[−] Součinitel tření mezi ocelovou řetězkou a PU pásem (suchý stav) 

8.6 Odpor k překonání dopravní výšky 

Dopravník nepřekonává žádnou dopravní výšku, a proto je tato složka nulová. 

𝐹𝑠𝑡 = 0 N (32) 
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8.7 Potřebný provozní výkon pásového dopravníku 

𝑃𝐴 = 𝐹𝑈 ∗ 𝑣 (33) 

𝑃𝐴 = 24,334 ∗ 58,625 ∗ 10−3  

𝑃𝐴 = 1,427𝑊  

𝑃𝐴[𝑊] Potřebný provozní výkon pásového dopravníku 

8.8 Potřebný provozní výkon poháněcího motoru 

𝑃𝑀 =
𝑃𝐴

𝜂1
 (34) 

𝑃𝑀 =
1,427

0,85
  

𝑃𝑀 = 1,679 𝑊  

𝜂1[−] Účinnost pohonné jednotky dle ISO 5048 

8.9 Síly v pásu 

8.9.1 Přenos obvodové síly na poháněcím bubnu 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐹𝑈 ∗
1

𝑒𝜇2∗𝜑 − 1
 (35) 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 24,334 ∗
1

𝑒0,05∗𝜋 − 1
  

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 143,066 𝑁  

𝜑[𝑟𝑎𝑑] Úhel opásání poháněcího bubnu jsem určil z geometrie návrhu dopravníku 

𝜇2[−] Součinitel tření mezi pásem a hnacím bubnem (mastný stav) 

8.9.2 Omezení podle průvěsu pásu nosné větve 

Pás je podepřen nosnou deskou, proto se neprověšuje a tuto podmínku není třeba 

kontrolovat. 
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8.9.3 Omezení podle průvěsu pásu vratné větve 

𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥
𝐿 ∗ 𝑞𝐵 ∗ 𝑔

8 ∗ (ℎ/𝑎)𝑎𝑑𝑚
 (36) 

𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥
1,34 ∗ 0,145 ∗ 9,81

8 ∗ 5,224 ∗ 10−3
  

𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥ 45,609 N  

(ℎ/𝑎)𝑎𝑑𝑚[−] Dovolený relativní průvěs pásu mezi válečkovými stolicemi (37) 

8.9.4 Dovolený relativní průvěs pásu mezi válečkovými stolicemi 

Dovolený průvěs pásu ℎ = 0,007 𝑚 mezi válečkovými stolicemi je dán konstrukčním 

řešením dopravníku. Rozteč válečkových stolic navržené konstrukce odpovídá délce 

dopravníku 𝑎 = 𝐿 = 1,34 𝑚. 

(ℎ/𝑎)𝑎𝑑𝑚 =
ℎ

𝑎
 (37) 

(ℎ/𝑎)𝑎𝑑𝑚 =
0,007

1,34
  

(ℎ/𝑎)𝑎𝑑𝑚 = 5,224 ∗ 10−3  

8.9.5 Největší tahová síla v pásu pro dimenzování 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 ≈ 𝐹𝑈 ∗ 𝜉 ∗ (
1

𝑒𝜇2∗𝜑 − 1
+ 1) (38) 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 ≈ 24,334 ∗ 1,5 ∗ (
1

𝑒0,05∗𝜋 − 1
+ 1)  

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 ≈ 251,101 𝑁  

𝜉 = 1,3– 2[−] Součinitel rozběhu podle normy ISO 5048 volím 1,5. 
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8.10  Kontrola pásu  

Navrhl jsem pás dopravní pás DELTA 10 S/M AS [19]. Provedl jsem pevnostní kontrolu 

a ověřil maximální přípustné pracovní zatížení. Mechanické vlastnosti pásu jsou na Obr. 39.  

8.10.1 Pevnostní kontrola pásu 

Největší tahová síla v páse 𝐹𝑚𝑎𝑥[𝑁] musí být menší než maximální pevnost v tahu 𝑅𝑝 =

120 𝑁/𝑚𝑚 =  120000 𝑁/𝑚 podle Obr. 39. 

𝐹𝐷𝑝 ≥ 𝐹𝑚𝑎𝑥 (39) 

𝑅𝑝 ∗ 𝐵 ≥ 𝐹𝑚𝑎𝑥  

120000 ∗ 0,1 ≥ 251,101  

12000 𝑁 ≥ 251,101 𝑁  

Pevnostní kontrola vyhovuje s vysokou bezpečností 𝑘 = 47,79 podle vztahu (37). 

8.10.2 Bezpečnost proti přetržení pásu 

𝑘 =
𝐹𝐷𝑝

𝐹𝑚𝑎𝑥
 (40) 

𝑘 =
12000

251,101
  

k = 47,79  

𝑘[−] Koeficient bezpečnosti 

  

 

Obr. 39 Pevnost v tahu dopravního pásu[19]  
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8.10.3 Kontrola maximálního přípustného pracovního zatížení 

Maximální přípustné pracovní zatížení dopravního pásu 𝐹𝑃𝑝 = 10 𝑁/𝑚𝑚 = 10000 𝑁/

𝑚 je dáno výrobcem na milimetr šířky pásu.  

𝐹𝑃𝑝 ∗ 𝐵 ≥ 𝐹𝑚𝑎𝑥 (41) 

10000 ∗ 0,1 ≥ 251,101  

1000 𝑁 ≥ 251,101 𝑁  

Zvolený pás vyhovuje podmínce pro přípustné pracovní zatížení, i v době rozběhu, a to 

s dostatečnou bezpečností 𝑘 = 3,982 podle vztahu (39). 

8.10.4 Bezpečnost přípustného provozního zatížení 

𝑘 =
𝐹𝑃𝑝

𝐹𝑚𝑎𝑥
 (42) 

𝑘 =
1000

251,101
  

𝑘 = 3,982  

8.11 Předpětí pásu 

Pásový dopravník jsem navrhl s šroubovým napínákem, který vyvozuje napínací sílu 

𝐹𝑁𝐴𝑃 tak, aby docházelo bezpečně k přenosu hnací síly třením. 

𝐹𝑁𝐴𝑃 ≥ 𝐹1 + 𝐹2𝑚𝑖𝑛 (43) 

𝐹𝑁𝐴𝑃 ≥ 251,101 + 143,066  

𝐹𝑁𝐴𝑃 ≥ 394,167 𝑁  

Napínací sílu jsem zvolil: 

𝐹𝑁𝐴𝑃 = 400 𝑁 (44) 
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9 Návrhový výpočet graficko-početní metodou 

Předběžný návrh pásového dopravníku pro přepravu pump jsem provedl graficko-

početní metodou. Výsledky jsem použil pro přesný návrh dle normy ISO 5048. Při výpočtu 

také využiji výsledky časové analýzy. Dva oddělené pásy jsou na společném poháněcím 

bubnu a mohu je proto uvažovat jako jeden dopravník o dvojnásobné šířce pásu. 

9.1 Kritická místa na dopravním páse 

Kritickými místy jsou sbíhající větev pásu za hnacím bubnem (0), náběh bubnu na vratný 

buben (1), místo přísunu zátěže (2), oblast prokluzu pumpy (3) a náběh hnacího bubnu (4). 

Všechna místa jsou vyznačena na Obr. 40. 

9.2 Tahy v páse 

9.2.1 Tah v místě 0 

𝑇0 = 𝐹0 (45) 

𝐹0[𝑁] Odbíhající síla 

𝑇0[𝑁] Tah v místě 0  

9.2.2 Tah v místě 1 

𝑇1 = 𝑇0 + (𝑞𝑅𝑈 + 𝑞𝐵) ∗ 𝐿 ∗ 𝑔 ∗ 𝑓 (46) 

𝑇1 = 𝐹0 + (0 + 0,145) ∗ 1,34 ∗ 9,81 ∗ 0,02  

𝑇1 = 𝐹0 + 0,038  

 

Obr. 40 Kritická místa dopravníku 
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9.2.3 Tah v místě 2 

𝑇2 = 𝑇1 + 𝐹𝐵1 (47) 

𝑇2 = 𝐹0 + 0,038 + 5  

𝑇2 = 𝐹0 + 5,038  

𝐹𝐵1[𝑁] Odpor od ložisek a ohybu pásu na válci jsem určil na základě 

konzultace [27]. 

9.2.4 Tah v místě 3 

𝑇3 = 𝑇2 + (𝑞𝑅0 + 𝑞𝐵 + 𝑞𝐺) ∗ 𝐿 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇 (48) 

𝑇3 = 𝐹0 + 5,038 + (0 + 0,145 + 5,859) ∗ 1,28 ∗ 9,81 ∗ 0,2  

𝑇3 = 𝐹0 + 20,116  

𝑇3[𝑁] Tah v místě 3 

9.2.5 Tah v místě 4 

𝑇4 = 𝑇3 + 𝐹𝑡𝑠 (49) 

𝑇4 = 𝐹0 + 20,116 + 2,943  

𝑇4 = 𝐹0 + 23,059  

𝑇4 [𝑁] Tah v místě 4  

9.3 Pohonná síla 

𝐹 = 𝐹𝑁 − 𝐹𝑂 (50) 

𝐹 = 𝑇4 − 𝐹0  

𝐹 = 𝐹0 + 23,059 − 𝐹0  

𝐹 = 23,059 𝑁  

𝐹[𝑁] Pohonná síla 

Nabíhající síla 𝐹𝑁 = 𝑇4 odpovídá největšímu tahu v páse. 
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9.4 Výkon motoru 

𝑃 =
𝐹 ∗ 𝑣

𝜂𝑐
 (51) 

𝑃 =
23,059 ∗ 58,625 ∗ 10−3

0,75
  

𝑃 = 1,802 𝑊  

𝜂𝑐 Účinnost pohonu [27] 

9.5 Odbíhající síla 

𝐹0 ≥
𝐹 ∗ 𝑘2

𝑒𝜇2∗𝜑 − 1
 (52) 

𝐹0 ≥
23,059 ∗ 1,5

𝑒0,05∗𝜋 − 1
  

𝐹0 ≥ 203,356 𝑁  

𝑘2[−] koeficient zvýšení síly při rozběhu [27] 

9.6 Minimální tah v horní větvi 

Pro horní větev jsem stanovil minimální tah 𝑇𝑚𝑖𝑛ℎ ≥ 0 𝑁, protože je pás podepřen 

deskou a nehrozí průvěs. 

𝑇𝑚𝑖𝑛ℎ ≥ 0 𝑁 (53) 

9.7 Minimální tah v dolní větvi 

𝑇𝑚𝑖𝑛𝑑 ≥
𝐿 ∗ 𝑞𝐵 ∗ 𝑔

8 ∗ (ℎ/𝑎)𝑎𝑑𝑚
 (54) 

𝑇𝑚𝑖𝑛𝑑 ≥
1,34 ∗ 0,145 ∗ 9,81

8 ∗ 5,224 ∗ 10−3
  

𝑇𝑚𝑖𝑛𝑑 ≥ 45,609 N  

𝑇𝑚𝑖𝑛𝑑[𝑁] Minimální tah v dolní větvi  



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

63 

9.8 Odbíhající síla podle minimálního tahu v dolní větvi 

𝑇𝑚𝑖𝑛𝑑 ≤ 𝑇1 (55) 

45,609 ≤ 𝐹0 + 0,038  

45,571𝑁 ≤ 𝐹0  

9.9 Volba odbíhající síly 

Na základě podmínek ve vztazích (52) a (55) jsem zvolil: 

𝐹0 = 205 𝑁 (56) 

9.10 Výsledné tahy v páse 

Podle rovnic (40),(41),(42),(45) a (46) jsem dopočítal tahy v páse. 

𝑇0 = 𝐹0 = 205 𝑁 (57) 

𝑇1 = 𝐹0 + 0,038 = 205 + 0,038 = 205,038 𝑁 (58) 

𝑇2 = 𝐹0 + 5,038 = 205 + 5,038 = 210,038 𝑁 (59) 

𝑇3 = 𝐹0 + 20,116 = 205 + 20,116 = 225,116 𝑁 (60) 

𝑇4 = 𝐹0 + 23,059 = 205 + 23,059 = 228,059𝑁 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 (61) 

9.11 Kontrola pásu na přetržení 

𝑇𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑘𝑏 ≤ 𝑅𝑝 ∗ 𝐵 (62) 

𝑘𝑏 ≤
𝑅𝑝 ∗ 𝐵

𝑇𝑚𝑎𝑥
  

10 ≤
120000 ∗ 0,1

228,059
  

10 ≤ 52,618  

𝑘𝑏[−] Bezpečnost pásu volím 10 

Namáhání splňuje podmínku pro maximální zatížení určeného výrobcem (viz Obr. 39). 
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9.12 Grafické znázornění průběhu sil v pásu 

Na Obr. 41 jsou vyznačeny tahové síly v pásu sklopené do normálové roviny. 

 

Obr. 41 Vyšetřené síly v dopravním páse 
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10 Návrh a kontrola jednotlivých komponent 

V této kapitole jsou uvedeny navržené komponenty a jejich kontrolní výpočty. 

10.1 Návrh pohonné jednotky 

Navrženou pohonnou jednotku tvoří šneková převodovka HTTW026U50 [16] a 

integrovaný krokový motor JVL MIS231S [15], který je napájen 24 V. 

10.1.1 Stanovení otáček bubnu 

Z potřebné rychlosti pohybu pump jsem určil otáčky hnacího válce, které jsou totožné 

s otáčkami výstupu převodovky. 

𝑛2 =
𝑣

π ∗ 𝐷
 (63) 

𝑛2 =
58,625 ∗ 10−3

π ∗ 0,044
  

𝑛2 = 0,424 s−1 = 25,447𝑚𝑖𝑛−1   

𝑛2 [s−1] Výstupní otáčky převodovky 

 

Obr. 42 Pohonná jednotka [16] 
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10.1.2 Výkon potřebný na poháněcím bubnu 

𝑃𝐻𝐵 = ω ∗ 𝑀2 (64) 

𝑃𝐻𝐵 = 2 ∗ π ∗ n2 ∗ 𝑀2  

𝑃𝐻𝐵 = 2 ∗ π ∗ 0,424 ∗ 0,567   

𝑃𝐻𝐵 = 1,511 𝑊  

𝑃𝐻𝐵 [𝑊] Výkon potřebný na hnacím bubnu 

𝑀2[𝑁 ∗ 𝑚] Hnací moment bubnu (65) 

ω [rad/s] Úhlová rychlost 

10.1.3 Výpočet hnacího momentu na výstupu převodovky 

Hnací moment bubnu 𝑀2 je dán poloměrem, potřebnou poháněcí silou a třecími 

momenty ložisek hnacího bubnu. 

𝑀2 = MU + 2 ∗ M𝑡 (65) 

𝑀2 = 𝐹𝑈 ∗
D

2
+ 2 ∗ M𝑡  

𝑀2 = 24,334 ∗
0,044

2
+ 2 ∗ 15,9 ∗ 10−3  

𝑀2 = 0,567 𝑁 ∗ 𝑚  

M𝑡[𝑁 ∗ 𝑚] Celkový třecí moment ložiska (Tab. 12) 

MU [𝑁 ∗ 𝑚] Poháněcí moment podle ISO 5048 

10.1.4 Stanovení otáček motoru 

𝑛1 = 𝑖 ∗ 𝑛2 (66) 

𝑛1 = 50 ∗ 0,424   

𝑛1 = 21,2 𝑠−1 = 1272 𝑚𝑖𝑛−1  

𝑛1 [𝑠−1] Otáčky motoru 

𝑖 [−] Převodový poměr viz Tab. 10 
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10.1.5 Výpočet potřebného výkonu motoru 

𝑃𝑀 = ω ∗ 𝑀1 (67) 

𝑃𝑀 = 2 ∗ π ∗ n1 ∗ 𝑀1  

𝑃𝑀 = 2 ∗ π ∗ 21,2 ∗ 0,019   

𝑃𝑀 = 2,531 𝑊  

𝑃𝑀 [𝑊] Výkon motoru 

𝑀1 [𝑁 ∗ 𝑚] Moment potřebný na vstupu převodovky (68) 

10.1.6 Výpočet hnacího momentu na vstupu převodovky 

𝑀1 =
M2

𝜂𝑝 ∗ 𝑖
 (68) 

𝑀1 =
0,567

0,59 ∗ 50
  

𝑀1 = 0,019 𝑁 ∗ 𝑚  

𝜂𝑝 [−] Účinnost převodovky podle Tab. 10 

10.1.7 Volba převodového poměru 

Převodový poměr jsem volil s ohledem na otáčky bubnu a motoru. Účinnosti motoru a 

převodovky jsou funkcí otáček a lze proto obtížně najít optimální převodový poměr. Otáčky 

integrovaného krokového motoru jsou volně měnitelné, v rozsahu 0 – 3000 otáček za 

minutu. Vyšší otáčky se vyznačují lepší rovnoměrností pohybu, vyšší účinností, ale klesá 

s nimi kroutící moment motoru. 

Při pohledu na účinnost převodovky je patrná velice nízká účinnost při nízkých 

vstupních otáčkách, která navíc klesá se stoupajícím převodovým poměrem. 

 

Obr. 43 Účinnost převodovky v závislosti na otáčkách [16] 
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V Tab. 10 jsou vyjádřeny účinnosti pohonné jednotky podle převodového poměru. 

Nalezl jsem nejúčinnější kombinaci s převodovým poměrem 𝑖 = 50, kterou jsem navrhl pro 

řešený dopravník. Výhodou tohoto poměru jsou nutné vysoké otáčky na motoru a tím 

rovnoměrnější pohyb bez znatelných kroků. 

Tab. 10 Možné převodové poměry a jejich účinnosti 

𝑛1

= 𝑛2 ∗ 𝑖 [𝑚𝑖𝑛−1] 
𝑖 [−] 𝜂𝑝 [−] 

𝜂𝑚[−] 𝜂𝑐 = 𝜂𝑝 ∗ 𝜂𝑚 [−] 

127,235 5 0,72 0,335 0,241 

190,853 7,5 0,71 0,401 0,285 

254,47 10 0,68 0,43 0,292 

381,705 15 0,61 0,474 0,289 

508,94 20 0,56 0,486 0,272 

763,41 30 0,41 0,54 0,221 

1017,88 40 0,36 0,568 0,205 

1272,35 50 0,59 0,572 0,337 

1526,82 60 0,54 0,593 0,32 

𝑛1[𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky motoru 

𝜂𝑝 [−] Účinnost převodovky určena podle Obr. 43. 

𝜂𝑚[−] Účinnost motoru určena podle Obr. 45. 

𝜂𝑐  [−] Celková účinnost pohonné jednotky 

 

Obr. 44 Účinnost motoru v závislosti na otáčkách [31] 

 

Obr. 45 Účinnost motoru v závislosti na otáčkách (detail) [31] 
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10.1.8 Výpočet ložisek poháněcího bubnu 

Výpočet ložiska 6001-2RSL jsem provedl pomocí webové aplikace SKF Bearing Select 

version: 1.0.33 [30] firmy SKF. Ložisko je zatíženo reakcemi (74) v uložení hnacího válce. 

Vstupem pro tuto aplikaci jsou údaje v Tab. 11. 

Tab. 11 Vstupní data pro výpočet ložisek hnacího bubnu  

Údaj Hodnota Jednotka 

Typ ložiska 6001-2RSL - 

Otáčky 25,5 (63) min-1 

Rotující kroužek Vnitřní - 

Radiální zatížení 440,079 (74) N 

Axiální zatížení 0 N 

Vnitřní vůle Normální - 

Provozní teplota 50 °c 

Typ maziva GJN s EP aditivem -  

Čistota maziva Vysoká čistota (ložisko s těsněním) - 

Výstupem výpočtu je zpráva, která je součástí příloh práce (Příloha A:). Důležité výsledky 

pro další postup jsem zaznamenal do Tab. 12. 

Tab. 12 Výsledky aplikace SKF pro ložisko 6001-2RSL 

Výsledek Označení Hodnota Jednotka 

Ekvivalentní dynamické zatížení 𝑃 430 N 

Ekvivalentní statické zatížení 𝑃0 434 N 

Statická bezpečnost S0 5,44 - 

Katalogová trvanlivost maziva 𝐿10 30000 h 

Základní trvanlivost 𝐿10ℎ >106 h 

Modifikovaná trvanlivost  𝐿10𝑚ℎ 130000 h 

Celkový třecí moment 𝑀𝑡 15,9 ∗ 10−3 N*m 

Rozběhový třecí moment  𝑀𝑡𝑟 16,9 ∗ 10−3 N*m 

Trvanlivost ložiska v daném zátěžném stavu není limitována mechanickým 

opotřebením, ale životností náplně maziva, které má životnost 30000 h. Dopravník krokuje 

v taktu 25 s, ale pouze 5 s dochází k pohybu pásu. Časově proto není zcela vytížen. Tento 

stav se reflektuje do výpočtu součinitelem vytížení. 

𝛼 =
𝑡𝑐

𝑡𝑡
 (69) 

𝛼 =
5

25
  

𝛼 = 0,2  

𝛼 [−] Součinitel vytížení 
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10.1.9 Trvanlivost ložiska hnacího bubnu 

𝐿𝑙 =
𝐿10

𝛼
 (70) 

𝐿𝑙 =
30000

0,2
  

𝐿𝑙 = 150000 ℎ  

𝐿𝑙 [ℎ] Trvanlivost ložiska s ohledem na vytížení 

𝐿𝑙𝑠 =
𝐿𝑙

ℎ1
 (71) 

𝐿𝑙𝑠 =
150000

8
  

𝐿𝑙𝑠 =  18750   

𝐿𝑙𝑠 [−] Směnová trvanlivost ložiska  

ℎ1 [ℎ] Doba směny, kterou jsem zvolil standardních: 8 h. 

Pro jednosměnný provoz vychází životnost ložiska 18750 dní ≈ 51 let. Za dvousměnného 

provozu vychází poloviční životnost 9375 dni ≈ 25,5 let. Životnosti v těchto řádech jsou 

prakticky neomezené, protože zařízení dříve morálně zastará a bude odstaveno. Dojde-li 

k narušení těsnění ložiska, zkrátí jeho životnost chemická degradace maziva. 
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10.1.10 Kontrola momentu krokového motoru 

Pro správnou funkci krokového motoru je nutné, aby moment motoru byl alespoň 

dvojnásobný oproti momentu hnacímu.  

𝑀𝑀 ≥ 2 ∗ 𝑀1 (72) 

0,52 ≥ 2 ∗ 0,019  

0,52 N ∗ m ≥ 0,038 N ∗ m  

𝑀𝑀 [N ∗ m] Moment motoru při daných otáčkách podle Obr. 47 

 

  

 

Obr. 46 Závislost momentu motoru na otáčkách [31] 

 

Obr. 47 Závislost momentu motoru na otáčkách (detail) [31] 
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10.2 Návrh a kontrola poháněcího bubnu 

Poháněcí buben, jsem navrhl, jako soustružený z tyče kruhového průřezu [28] válcované 

za tepla dle normy ČSN EN 10060 o průměru 50 mm, délky 200 mm z materiálu: ČSN EN 

10025-2: 2005 [29]. Výpočet jsem provedl v programu MITCalc. Rozměry nutné pro 

výpočet (viz Obr. 48) jsem vyčetl z vytvořeného 3D modelu. Zátěžné účinky (viz Obr. 49) 

jsem získal z návrhového výpočtu podle normy ISO 5048. Třecí momenty v ložiskách jsou 

zanedbány, protože je lze určit až na základě vypočtených reakcí. 

 

Obr. 48  Rozměrová data výpočtu 
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Materiálové vlastnosti jsem nastavil podle použitého polotovaru. 

Důležitým výstupem výpočtu pro další postup jsou hodnoty reakcí v podporách, které 

určují zatížení ložisek. Při definovaném zatížení dojde k průhybu válce pouze o 0,002 mm a 

zkroucení o 0,0073°. Předimenzování, které je dáno nutnými konstrukčními rozměry a 

jednoduchostí, se projevilo na vysokých hodnotách minimálních koeficientů bezpečnosti. 

Konkrétně minimální statický součinitel bezpečnosti nabývá hodnoty 17,11 a dynamický 

12,88 (viz Obr. 50). 

10.2.1 Stanovení reakcí v ložiskách hnacího bubnu 

Výpočet popisuje ideální případ, kdy jsou pásy zatíženy stejně a přesně napínací silou. 

Prakticky tato situace nenastane, protože pásy mají oddělené napínání. Tento fakt jsem 

zohlednil zvětšením reakcí o 10 % součinitelem nerovnoměrnosti 𝜉𝑅 = 1,1. 

𝑅1 [𝑁] Reakce 1 vypočtená pomocí programu MITCalc () 

 

Obr. 49  Zátěžná data výpočtu 

𝑅𝐴 = 𝜉𝑅 ∗ 𝑅1 (73) 

𝑅𝐴 = 1,1 ∗ 400,059  

𝑅𝐴 = 440,065 𝑁  
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𝑅2 [𝑁] Reakce 2 vypočtená pomocí programu MITCalc  

  

 

Obr. 50 Definovaný materiál a výsledky výpočtu 

𝑅𝐵 = 𝜉𝑅 ∗ 𝑅2 (74) 

𝑅𝐵 = 1,1 ∗ 400,072  

𝑅𝐵 = 440,079 𝑁  
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10.3  Kontrola pera 

Drážkové spoje mezí hřídelí hnaného válce a nábojem převodovky, jsem navrhl 

s těsným perem. Vstupní data výpočtu, provedeného pomocí aplikace MITCalc, jsou 

zobrazeny na Obr. 51. Nastavil jsem kombinaci materiálů podle navržené konstrukce. 

Zanesení cyklického provozu do výpočtu jsem zajistil nastavením charakteru provozu jako 

plně obousměrný, protože dochází k brždění zátěže motorem. Všechny zadávané a volené 

údaje jsou zobrazeny v Tab. 13. 

  

 

Obr. 51 Nastavené vlastnosti výpočtu drážkového spoje 
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Tab. 13 Vstupní data pro výpočet drážkového spoje 

Údaj Hodnota Jednotka 

Přenášený výkon 1,511 (64) W 

Otáčky 25,5 (63) min-1 

Materiál hřídele A…Konstrukční ocel - 

Materiál náboje A…Konstrukční ocel - 

Charakter pohonu Rovnoměrný (již za převodovkou) - 

Typ zatížení Plynulý - 

Charakter provozu Plně obousměrný - 

Provedení spoje Pevný - 

Požadovaná bezpečnost 2 - 

Typ pera ČSN 022562 - 

Počet per 1 - 

Materiál pera B…Uhlíková ocel zušlechtěná - 

Průměr hřídele 12 Mm 

Zvolená délka pera 25 Mm 

Zvolené pero vyhovuje kontrole s vysokou bezpečností. Nejnižší bezpečnost 5,93 

vychází z kontroly otlačení drážky hřídele (viz Obr. 52). Tato hodnota, stále velmi vysoká. 

Z výsledků výpočtu je patrné, že by stačilo nejkratší normalizované pero o délce 12 mm. 

10.3.1 Kontrola pera na střih 

τ𝑠 ≤ τ𝑑𝑠 (75) 

𝐹ℎ

𝑙𝑝 ∗ 𝑏
≤ τ𝑑𝑠  

2 ∗ 𝑀2

𝑑1 ∗ 𝑙𝑝 ∗ 𝑏
≤ 𝜏𝑑𝑠  

2 ∗ 0,567 

0,012 ∗ 0,025 ∗ 0,004
≤ 30 ∗ 106  

0,945 ∗ 106 ≤ 30 ∗ 106  

 

Obr. 52 Výsledky kontroly drážkového spoje 
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τ𝑠 [𝑀𝑃𝑎] Napětí ve střihu 

τ𝑑𝑠 [𝑀𝑃𝑎] Dovolené napětí ve střihu τ𝑑𝑠 = 30 ∗ 106𝑃𝑎 [32] 

𝑑1 [𝑚] Průměr hřídele poháněcího bubnu 

𝐹ℎ [𝑁] Síla ve spoji na průměru hřídele poháněcího bubnu 

𝑙𝑝 [𝑚] Délka pera 

𝑏 [m] Šířka pera 

10.4 Výpočet ložisek hnaných bubnů 

V ideálním případě by na ložiska byla rovnoměrně rozdělená napínací síla 𝑅 =
𝐹𝑁𝐴𝑃

2
. 

V důsledku nastavitelnosti napínacího mechanismu vzniká nerovnoměrnost v rozložení sil, 

kterou ve výpočtu zohledňuje součinitel nerovnoměrnosti 𝜉𝑅 = 1,3. Pro výpočet ložiska 

6203-2RSL jsem využil webovou aplikaci SKF Bearing Select [30] a vstupní data v Tab. 14. 

Tab. 14 Vstupní data pro výpočet ložisek hnaného bubnu  

Údaj Hodnota Jednotka 

Typ ložiska 6203-2RSL - 

Otáčky 25,5 (63) min-1 

Rotující kroužek Vnější - 

Radiální zatížení 260 (76) N 

Axiální zatížení 0 N 

Vnitřní vůle Normální - 

Provozní teplota 50 °c 

Typ maziva GJN s EP aditivem -  

Čistota maziva Vysoká čistota (ložisko s těsněním) - 

V příloze práce (Příloha B:) jsou detailní výsledky, vygenerované aplikací. Důležitá a dále 

užívaná data jsem zaznamenal do Tab. 15.  

Tab. 15 Výsledky aplikace SKF pro ložisko 6203-2RSL 

Výsledek Označení Hodnota Jednotka 

Ekvivalentní dynamické zatížení 𝑃 260 N 

Ekvivalentní statické zatížení 𝑃0 260 N 

Statická bezpečnost S0 18,3 - 

Katalogová trvanlivost maziva 𝐿10 30000 h 

Základní trvanlivost 𝐿10ℎ >106 H 

Modifikovaná trvanlivost  𝐿10𝑚ℎ >106 H 

Celkový třecí moment 𝑀𝑡 26,2 ∗ 10−3 N*m 

Rozběhový třecí moment  𝑀𝑡𝑟 26,1 ∗ 10−3 N*m 
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10.4.1 Trvanlivost ložiska hnaného bubnu 

Trvanlivost ložiska 6203-2RSL vratného válce limituje mazivová náplň, která je totožná 

s náplní ložiska 6001-2RSL. Důsledkem je shodná katalogová (viz Tab. 15) i výsledná 

trvanlivost (71). Dvousměnným provozem vyčerpáme životnost za 25,5 roku. Jednosměnný 

provoz tento interval prodlouží na dvojnásobek. 

10.4.2 Stanovení reakcí v ložiskách hnaného bubnu 

𝜉𝑅 [−] Součinitel nerovnoměrnosti 

10.5 Kontrola osy hnaného bubnu 

Osa bubnu je namáhána radiálními silami v místě uložení ložisek. Výsledkem jejich 

působení je ohybový moment, který musí zachytit vetknutí do montážní desky, realizované 

lícovaným osazením osy. Toto místo je kritickým průřezem. Podílí se na tom také osové 

vrtání pro závit M6. Tento průřez je třeba zkontrolovat na ohyb a měrný tlak v čepu. 

𝑅 = 𝜉𝑅 ∗
𝐹𝑁𝐴𝑃

2
 (76) 

𝑅 = 1,3 ∗
400

2
  

𝑅 = 260 𝑁  

 

Obr. 53 Zátěžný model osy hnaného válce [mm] 
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10.5.1 Ohybový moment 

𝑀𝑜 = 𝑅 ∗ 𝑜 + 𝑅 ∗ (𝑜 + 𝑝) (77) 

𝑀𝑜 = 260 ∗ 0,014 + 260 ∗ (0,014 + 0,032)  

𝑀𝑜 = 15,6 𝑁 ∗ 𝑚  

𝑀𝑜 [𝑁 ∗ 𝑚] Ohybový moment v kritickém průřezu 

𝑜 [𝑚] Vzdálenost ložiska od montážní desky 

𝑝 [𝑚] Osová vzdálenost ložisek 

10.5.2 Kontrola osy na ohyb 

Kontrola osy na ohyb vyhovuje podmínce dovoleného napětí.  

σ𝑜 ≤ σ𝐷𝑜 (78) 

𝑀𝑜

𝑊𝑜
≤ 𝜎𝐷𝑜  

15,6

1,191 ∗ 10−7
≤ 170 ∗ 106   

130,98 ∗ 106 Pa ≤ 170 ∗ 106 𝑃𝑎  

𝜎𝑜 [𝑃𝑎] Ohybové napětí v kritickém průřezu 

𝜎𝐷𝑜 [𝑃𝑎] Dovolené napětí v ohybu viz  

𝑊𝑜 [𝑚3] Modul průřezu v ohybu pro mezikruží [34] (79) 

10.5.3 Modul průřezu v ohybu 

𝑊𝑜 =
𝜋

32
∗

𝑑𝑐
4 − 𝑑𝑑

4

𝑑𝑐
 (79) 

𝑊𝑜 =
𝜋

32
∗

0,0114 − 0,0064

0,011
  

𝑊𝑜 = 1,191 ∗ 10−7𝑚3  

𝑑𝑐 [𝑚]  Průměr čepu (viz Obr. 53) 

𝑑𝑑 [𝑚] Průměr díry (viz Obr. 53) 
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10.5.4 Dovolené napětí v ohybu 

Dovolené napětí v ohybu jsem stanovil s ohledem na použitý polotovar. Osa bude 

vyrobena soustružením tyče o průměru 24 mm podle normy ČSN EN 10060 v délce 60 mm 

z materiálu: 1.0060 [35]. Hodnota dovoleného napětí činní 170 ∗ 106 𝑃𝑎 (viz Obr. 54). 

 

  

 

Obr. 54 Hodnoty dovolených napětí [33] 
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10.5.5 Kontrola dovoleného tlaku 

𝑝𝑠 ≤ 𝑝𝐷 (80) 

2 ∗ 𝑅

𝑙𝑐 ∗ 𝑑𝑐
≤ 𝑝𝐷  

2 ∗ 260

0,009 ∗ 0,011
≤ 100 ∗ 106  

5,2525 ∗ 106 ≤ 100 ∗ 106  

𝑝𝑠 [𝑃𝑎] Tlak ve spoji 

𝑝𝐷  [𝑃𝑎] Dovolený tlak 

𝑙𝑐 [𝑚] Délka čepu 

Uložení osy vyhovuje z hlediska měrného tlaku. 
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11 Závěr 

Při každé konstrukci se naráží na problém s nedostatkem informací pro správné 

směrování návrhu v úvodní fázi. Počáteční rozhodnutí však mají největší dopady na 

konstrukci, a proto mi velice pomohla analýza současného stavu problematiky. Se znalostí 

obdobných funkčních řešení bylo možné navrhnout varianty řešení. 

 První návrhy byly velice komplikované a nevýhodné, proto jsem je v této práci ani 

neuvedl. Při opakovaném návrhu variant jsem již navrhnull použitelná řešení, která jsou 

popsána v práci. Hodnotová analýzy určila variantu B jako nejvhodnější. 

Nosným rámem finálního návrhu je jediný kus extrudovaného hliníkového profilu, 

k němuž jsou přichyceny ostatní modulární části. Volba materiálu pásu se stala nečekaně 

komplikovaná v důsledku nutné rezistivity vůči působení olejů. 

Nejdůležitější částí navrhovaného dopravníku byla bezesporu pohonná jednotka, která 

musela zajistit přesnost polohy a umožnovat plynulý rozjezd a brždění dopravníku. Ve 

zvoleném řešení využívám integrovaný krokový motor, v kombinaci se šnekovou 

převodovkou. Zajímavou alternativou je pohon pomocí motoru integrovaného do válce 

spolu s planetovou převodovkou a enkodérem. 

Zajímavou a obohacující zkušeností byl návrhový výpočet podle normy ISO 5048. Tato 

norma není přímo určena pro dopravníky s nosnou deskou, ale pro dopravníky podepřené 

válečky. Nejprve jsem musel výpočet pochopit a poté mírně modifikovat a rozšířit. 

Výsledky kontrolních výpočtů potvrdily pevnost a funkčnost návrhu, s vysokými 

koeficienty bezpečnosti. Tento fakt poukazuje na mé malé zkušenosti s konstruováním, které 

mi však tato práce velice rozšířila.  

V dalším vývoji dopravníku by bylo vhodné provést optimalizaci dílů za účelem snížení 

hmotnosti a momentů setrvačnosti. Za účelem cenové optimalizace lze zvolit méně výkonný 

motor s enkodérem a řízení přivést z externího PLC. 
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Přílohy 

Příloha A: Výpočet ložiska 6001-2RSL 

Příloha B: Výpočet ložiska 6203-2RSL 

Příloha C: Výkresová dokumentace 

• Výkres sestavy – Dopravník olejových pump 

• Výkres podsestavy – Sestava hnaného válce 

• Výkres podsestavy – Sestava hnacího válce 

• Výrobní výkres – Osa hnaného válce 

• Výrobní výkres – Upevnění osy hnaného válce 

Příloha D: CD – Luboš Varecha – Bakalářská práce 2019 

Obsah CD: 

• Složka: 3D modely a výkresy 

o 3D modely v programu PTC Creo 4.0 

o Výkresy v programu PTC Creo 4.0 

• Složka: Bakalářská práce 2019 

o Bakalářská práce ve formátu PDF a DOCX 

• Složka: Výkresy 

o Výkresová dokumentace ve formátu PDF 


