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ANOTACE BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 

MAT�JKA, Z. Konstruk�ní návrh p�esouvací �ásti vále�kového dopravníku: bakalá�ská 
práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 
stroj� a konstruování, 2011, 47 s. Vedoucí: Ing. Kubín, T. 

Bakalá�ská práce se zabývá konstruk�n�-projek�ním �ešením p�esouvací �ásti vále�kového 
dopravníku. V úvodu je všeobecný p�ehled týkající se vále�kových dopravník� a jejich 
hlavních �ástí používaných v praxi, poté následuje aktuální �ešení problému s technickým 
popisem navrhovaného za�ízení a nakonec samotné konstruk�ní a po�etní �ešení 
dopravníku, v�etn� výkresové dokumentace.

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

MATEJKA, Z. Engineering design of the shifting part of the roller conveyor: a bachelor 
thesis. Ostrava: VSB-Technical university of Ostrava, Faculty of Engineering, Department 
of Production Machines and Design, 2011, 47 p. Supervisor: Ing. Kubin, T. 

This thesis deals with design-projection solution shifting part of the roller conveyor. We 
begin with a general overview on roller conveyors and their major parts, followed by the 
current solution to the problem with a technical description of the proposed facility, and 
finally alone structural and numerical solution of the conveyor, including drawings.
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Úvod�

V této bakalá�ské práci se seznámíme se všeobecným p�ehledem týkajícím se 

vále�kových dopravník� a jejich hlavních �ástí používaných v praxi. Nedílnou sou�ástí 

této práce je také konstruk�ní a po�etní �ešením výsuvné �ásti vále�kového dopravníku a 

návrh a výpo�et vále�kového dopravníku samotného, v�etn� výkresové dokumentace, jako 

jsou sestavné výkresy jednotlivých uzl� dopravníku a výrobní výkres podp�rné nohy 

dopravníku.
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1. Vále�kové dopravníky 

„Vále�kové dopravníky jsou nej�ast�ji používaná dopravníková za�ízení ve 

strojírenských provozech a to jak v klasických technologiích, tak i v robotizovaných 

pracovištích.“ [2] V�tšinou slouží k doprav� a manipulaci kusových p�edm�t�. Používají se 

pro manipulaci meziopera�ní i opera�ní. „�asto se objevují jako �ást v�tšího 

automatiza�ního celku ve form� krátkého dopravníkového segmentu.“ [2] 

Vále�kové dopravníky se d�lí do dvou základních skupin: 

a) Vále�kové dopravníky pohán�né 
b) Vále�kové dopravníky nepohán�né 

Pohán�né dopravníky jsou opat�eny pohonem, který prost�ednictvím ozubených 

�emen�, vále�kových �et�z� �i kruhových �emínk� pohání jednotlivé vále�ky, které 

dopravovaný p�edm�t uvád�jí do pohybu. 

„Nepohán�né vále�kové dopravníky se používají k p�eklenutí kratších spádových 

úsek� nebo tam, kde je možno posun materiálu po dopravníku vyvodit silovým ú�inkem 

jiného mechanismu (tla�ka, lidská síla), p�ípadn� vlastní tíhou p�epravovaného materiálu 

pomocí gravitace.“ [2] 

Hlavní �ásti vále�kových dopravník�

Vále�kové dopravníky se skládají z vále�k�, pevného rámu, pohonu a dalších 
p�ídavných prvk�. 

Obr. 1.1 Popis vále�kového dopravníku 

NOHA 

BO�NICE 

POHON 

VÁLE�KY 

KRYT 
�ET�Z. P�EVODU 
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Vále�ky 

„Vále�ky jsou základním konstruk�ním prvkem vále�kového dopravníku. Jsou 
usazeny v pevném rámu a tvo�í souvislou dráhu. Jejich rozm�ry (délka, pr�m�r), nosnost a 
materiálové provedení jsou vždy závislé na charakteru dopravovaného p�edm�tu.“ [12] 
Vále�ky jsou nej�ast�ji vyráb�ny z ocelových pop�. plastových trubek s nalisovanými �ely 
s valivými ložisky s pevným neoto�ným h�ídelem, který má na konci vnit�ní závit pro 
uchycení. Pohán�né vále�ky jsou navíc opat�eny �et�zovým (obr. 2.2) nebo �emenovým 
kolem (obr. 2.3), p�ípadn� drážkou pro ploché pásky. Vále�ky mohou také být v provedení 
prokluzovém nebo pevném. Prokluzové vále�ky se používají tam, kde p�i trvalém chodu 
dopravníku dochází k zastavování manipula�ní jednotky pomocí doraz�. „V n�kterých 
p�ípadech se používají vále�ky s navulkanizovanou vrstvou pryže na plášti vále�ku za 
ú�elem snížení hlu�nosti p�i doprav� kovových p�edm�t� a zejména tam, kde dochází 
k pádu t�chto p�edm�t� z ur�ité výšky na povrch vále�k�. 

   

Obr. 1.2 Pohán�ný vále�ek �et�zový [6]       Obr. 1.3 Pohán�ný vále�ek �emenový [6] 

Rám dopravníku 

Rám vále�kového dopravníku se obvykle skládá ze dvou bo�nic z ohýbaných výpalk�
plech�, p�ípadn� válcovaných, �i hliníkových profil�, mezi kterými jsou uchyceny vále�ky 
tvo�ící vále�kovou tra	. Celá tato �ást dopravníku je p�išroubována k nohám dopravníku 
(Obr. 2.1), sva�ených rovn�ž z válcovaných profil� nebo vyrobených z hliníkových profil�. 
Nohy jsou opat�eny stav�cími patkami, které umož�ují výškové nastavení a zárove� slouží 
pro ukotvení dopravníku k podlaze. 



13 

Pohon 

Jako pohon vále�kových dopravník� se nej�ast�ji používají trojfázové asynchronní 
motory s kotvou nakrátko s p�evodovkou, uchycený na pevném rámu, obvykle na p�írubu 
s možností napínání. 

Obr. 1.4 �elní p�evodovka s p�írubou a motorem [7] 

P�ídavné prvky 

P�ídavné prvky slouží zejména pro správnou funkci a bezpe�nost p�i provozu za�ízení. 
Pat�í mezi n� nap�íklad bo�ní vedení, dorazy (pevné, výsuvné) nebo r�zné sníma�e 
(induk�ní, sv�telné závory) pro signalizaci p�ítomnosti, �i ur�ení polohy p�edm�tu na 
dopravníku. Dopravník je také opat�en kryty �et�zových p�evod� (Obr. 1.1), p�ípadn�
dalších sbíhavých a nebezpe�ných míst. 
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2. Aktuální konstruk�ní �ešení s technický popisem navrhovaného 
za�ízení 

Navrhovaný vále�kový dopravník by m�l sloužit pro p�epravu europalet o maximální 
hmotnosti 1000 kg. Dopravník bude sou�ástí vále�kové trati, kterou je t�eba rozd�lit 
z d�vodu nutnosti pr�jezdu p�es tra	. Ší�ka pr�jezdu p�es tra	 by m�la být minimáln� 2 m. 

2.1 Možnosti konstruk�ního �ešení  

Je mnoho možností, jak by se tato situace dala �ešit v praxi. Jednou takovou možností 
p�epravy palety p�es tra	ové p�erušení se nabízí nap�. mostový je�áb (obr. 2.1), který 
ovšem vyžaduje další prostor kolem vále�kové trati tak i nad ní a navíc by byla nutná 
obsluha u zapojování a vypojování manipula�ní jednotky k je�ábu, což by vedlo k narušení 
plynulosti dopravy a nutnosti lidské práce tam, kde je to nežádoucí.  

Obr. 2.1 Mostový je�áb 

Další možností by mohl být kolejový vozík (obr. 2.2), který by byl sou�ásti vále�kové 
trati. Jednalo by se vlastn� o vále�kový dopravník vybavený pojezdovými koly. Toto 
�ešení se jeví jako ideální, ale má jednu nevýhodu a to, že kolejnice by p�ekážely 
v pr�jezdu. V takovém p�ípad� by se muselo použít n�jakého nájezdu p�es kolejnice (obr. 
2.3), p�ípadn� je zapustit do zem� (obr. 2.3), což vyžaduje zásah do podlahy haly.  
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Obr. 2.2 Kolejový vozík 

Obr. 2.3 Úprava podlahy pro kolejnice 

Další možností, jak �ešit tento problém je použít dvou zdviží a p�emostit tak v 
dostate�né výšce pr�jezdovou �ást vále�kové trat� (Obr. 2.4). Jednalo by se vlastn� o 
vále�kový dopravník, který pojíždí na konzole nahoru a dol� pomocí dvou �et�zových 
p�evod� (podobný princip jako u kore�kového dopravníku). Pro zvedání by se dalo také 
použít i nap�íklad hydraulického válce, ale p�i velkém zdvihu by bylo vhodn�jší použít 
zmi�ovaného �et�zového p�evodu. Nevýhoda tohoto �ešení jsou op�t velké zástavbové 
rozm�ry a složitost za�ízení. 

Obr. 2.4 Zdviž  
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2.2 Vlastní konstruk�ní �ešení 

�ešení, které jsem se nakonec rozhodl realizovat, je vysouvací vále�kový dopravník, 
který bude sou�ástí vále�kové trati a nevyžaduje žádné v�tší zástavbové rozm�ry a ani 
žádné komplikované zásahy do podlahy. Celý dopravník se skládá z pevného rámu (Obr. 
2.5) kotveného k podlaze a pohyblivého rámu s vále�kovým dopravníkem (Obr. 2.8). 

Pevný rám je sestaven ze dvou sva�ovaných bo�nic z ohýbaných výpalk� plech� a 
žeber, spojených n�kolika sva�ovanými vzp�rami z válcovaných profil� a plech�. Dále 
jsou na pevném rámu uchyceny kladky sloužící pro lineární vedení p�i vysouvání 
vále�kového dopravníku a elektrop�evodovka pro pohon vysouvání. Po ustavení vodících 
kladek do roviny se kladky zajistí proti posunutí p�iva�ením ocelového hranolku (Obr. 2.6). 
Sou�ástí rámu jsou stav�cí patky (Obr. 2.7), kterými se nastavuje pracovní výška 
dopravníku a zárove� slouží pro ukotvení k podlaze závitovými ty�emi a chemickými 
kotvami. Rám je také opat�en dorazem pro koncovou polohu zasunutí vále�kového 
dopravníku. 

Obr. 2.5 Pevný rám 

     

Obr. 2.6 Zajišt�ní kladky    Obr. 2.7 Stav�cí patka 

STAV�CÍ PATKY  

VODÍCÍ 
KLADKY 

POHON 
KONCOVÝ 
DORAZ 

BO�NICE  

VZP�RA 

MONTÁŽNÍ SVAR 
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Pohyblivý rám s vále�kovým dopravníkem je složen ze dvou bo�nic s ohýbaných 
výpalk� plech�, p�išroubovaných ke sva�ovaným vzp�rám z válcovaných profil� a plech�, 
ke kterým jsou dále p�išroubovány vodící U-profily. Celý vále�kový dopravník je nasazen 
na pevných rotujících kladkách spodního rámu, po kterých se pohybuje. Tento pohyb je 
realizován pomocí šnekové elektrop�evodovky uchycené k pevnému rámu s ozubeným 
kolem na h�ídeli (Obr. 2.9) a ozubeného h�ebene upevn�ného na pohybujícím se rámu. 
Vále�kový dopravník je pohán�n �elní elektrop�evodovkou, kdy se kroutící moment 
p�enáší na vále�ky prost�ednictvím �et�zového kola a vále�kových �et�z� (Obr. 2.10).  

Obr. 2.8 Pohyblivý rám s vále�kovým dopravníkem 

Obr. 2.9 Pohon vysouvání   Obr. 2.10 Pohon vále�kového dopravníku 

VODÍCÍ 
U-PROFIL  

POHON  

BO�NICE 

KRYT �ET�Z


VÁLE�KY 

OZUBENÝ 
H�EBEN  VZP�RA 
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Princip pohybu palety po dopravníku je následovný. P�i doprav� paleta najede na 
za�átek výsuvného dopravníku, kde se zastaví (Obr. 2.11). Následn� se dopravník vysune i 
s paletou p�es mezeru k navazujícímu dopravníku, kde se jeho volný konec zastaví o 
pryžový doraz a zárove� podep�e kuli�kovým ložiskem na podp�rné noze (Obr. 2.12). Po 
té se op�t rozto�í vále�ky a paleta pokra�uje dále ve sm�ru jízdy (Obr. 2.13). Nakonec se 
dopravník op�t zasune a �eká na p�íjezd další palety. 

Obr. 2.11 Zasunutý dopravník 

Obr. 2.12 Podp�rná noha 

KULI�KOVÉ 
LOŽISKO  

PRYŽOVÝ 
DORAZ  

�EP 
LOŽISKA  
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Obr. 2.13 Vysunutý dopravník s popisem 

  

POHYBLIVÝ RÁM 
S VÁLE�KOVÝM 
DOPRAVNÍKEM 

PEVNÝ RÁM  

PODP�RNÁ NOHA  

MANIPULA�NÍ 
JEDNOTKA  
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3. Konstruk�ní návrh a výpo�et vále�kového dopravníku 

3.1 Volba vále�k�

Základní typy pohon� vále�k� vále�kového dopravníku: 

a) Pohon te�ným �et�zem 

„U tohoto typu jsou vále�ky pohán�ny jednou �et�zovou smy�kou. Každý vále�ek je 
opat�en jedním �et�zovým kolem. U dopravník� pohán�ných �et�zem z vále�ku na vále�ek 
je síla p�enášena pomocí krátkých smy�ek �et�zu. Každá smy�ka obepíná �et�zové kolo 
p�ipojené k sousednímu pohán�nému vále�ku a zp�sobuje tak jejich rotaci. Pro každý 
pohán�ný vále�ek je pot�eba dvou �et�zových kol.“ [8] 

Obr. 3.1 Pohon �et�zovou smy�kou [8] 

Obr. 3.2 Pohon z vále�ku na vále�ek [8] 



21 

b) Pohon te�ným �emenem 

Obr. 3.3 Pohon te�ným �emenem [8] 

c) Pohon kruhovým �emínkem 

 „Zde se využívají pro pohon hnací h�ídel s kladkami umíst�nou kolmo na vále�ky. Ve 
vále�cích jsou vytvo�eny drážky ekvivalentní velikosti �emene.“ [8] 

Obr. 3.4 Pohon kruhovým �emínkem [8] 

Volím typ pohonu z vále�ku na vále�ek. 

Manipula�ní jednotka dopravníku je euro paleta se zbožím o rozm�rech 800x1200 mm 
a maximální hmotností 1000 kg. 

Pro lepší vedení palety po dopravníku je dobré užít vále�ky s nákolky. Není nutné však 
použít takovéto vále�ky po celé délce a proto volím vále�ky s nákolky pouze jako každý 
�tvrtý vále�ek.  

Pro m�j p�ípad použiji vále�ky s nákolky a bez nákolk� firmy Interroll Série 3950. 
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Parametry vále�k�: 

Tab. 3.1 Technické údaje vále�k� [6] 

Max. zatížení 5000 N 
Max. rychlost dopravníku 0,5 m/s 
Teplotní rozp�tí 0 až +40°C 
Materiály
Pouzdro ložiska Polyamid 
Hlava pohonu Ocel 
Ucpávka Polyamid 
Kuli�kové ložisko Ocel 6205 2RZ 

Tab. 3.2 Rozm�ry pro 2 ocelové pastorky 5/8", bez p�íruby [6] 

Po�et zub� Ø Vrcholová 
kružnice  

 [mm] 

Ø Rozte�ná kružnice
[mm]

Ø A  
[mm]

15 83 76,36 60 
18 98 91,42 70 

Vále�ek série 3950 s 2 nákolky pr�m�ru > 150, rozm�r mezi nákolky 820 mm 
Pr�m�r vále�ku (trubky) >80x3 
Pr�m�r h�ídele >20, závit v h�ídeli M12x20 
Ocelové �et�zové dvojkolo 5/8"x3/8" (2x10B-1), po�et zub� 15 
Ložiska 6205 2RZ,  

Obr. 3.5 Vále�ek s nákolky [6] 

Vále�ek série 3950  
Pr�m�r vále�ku (trubky) >80x3 
Pr�m�r h�ídele >20, závit v h�ídeli M12x20 
Ocelové �et�zové dvojkolo 5/8"x3/8" (2x10B-1), po�et zub� =15 
Ložiska 6205 2RZ 
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Obr. 3.6 Vále�ek bez nákolk� [6] 

3.2 Stanovení pot�ebného výkonu pohonu vále�kového dopravníku 

Velikost zatížení p�ipadající na jeden vále�ek

Obr. 3.7 Schéma po�tu vále�k� pod paletou 

��� ? @ABCD          [3.1] 

��� ? EFFFG
��� ? EHIJKL�-&
Kde: ��  - hmotnost palety �-&�12 - po�et zatížených vále�k� �#�
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Celkový po�et vále�k� na dopravníku

1 ? �MN�D O E          (3.2) 

1 ? PPPFELLJQ O E
1 ? IE  

1 ? 1� O 1�         (3.3) 1 ? G O EH
Kde: /��  - je rozte�ná délka mezi prvním a posledním vále�kem ����6  - je rozte� mezi vále�ky ����1�  - po�et vále�k� s nákolky na dopravníku �#�1� - po�et vále�k� bez nákolk� na dopravníku �#�

Celkový po�et vále�k� na dopravníku je 21, z �ehož je ale použito 7 vále�k� s nákolky 
(1�) a 14 bez nákolk� (1�). 

P�i doprav� palety po dopravníku p�ekonává paleta na jednom vále�ku tyto odpory: 
a) Odpor valivého a �epového t�ení 
b) Odpor výrobních a montážních nep�esností a nepravidelností stykových ploch 

palety. 

Odpor valivého a �epového t�ení

Jelikož používám dva druhy vále�k�, musím vypo�íst odpory pro oba typy vále�k�
zvláš	. Odpory se vypo�ítají dle následujících vztah�, kde FT1 je pro odpory vále�k�
s nákolkem a FT2 pro bez nákolkové vále�ky. 

Pro vále�ek s nákolkem: 

��� ? ��� � & � RSTU�V WNDW O �� � & � U�V WNDW       (3.4) 

��� ? EHIJKL � XJKE � FJFFEI O FJFI � FJFIQIFJFKI O G � XJKE � FJFI � FJFIQIFJFKI
��� ? QEJIE�	
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Pro vále�ek bez nákolku: 

��� ? ��� � & � RSTU�V WNDW O �� � & � U�V WNDW       (3.5) 

��� ? EHIJKL � XJKE � FJFFEI O FJFI � FJFIQIFJFKI O LJI � XJKE � FJFI � FJFIQIFJFKI
��� ? QEJEL�	
Kde: <�   - valivý odpor mezi paletou a vále�kem ���;   - sou�initel �epového t�ení �#�
  - pr�m�r vále�ku ���%   - pr�m�r �epu vále�ku pro ložisko ����� - hmotnost rotující �ásti vále�ku s nákolky �-&���  - hmotnost rotující �ásti vále�ku bez nákolk� �-&�&  - gravita�ní zrychlení �� � '(���
Tab. 3.3 Rameno valivého odporu [11] 
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Odpor výrobních a montážních nep�esností

��� ? FJFFQ � ��� � &        (3.6) ��� ? FJFFQ � EHIJKL � XJKE��� ? G�	
Celkový odpor na jednom vále�ku

Pro vále�ek s nákolkem: 

���� ? ��� O ���         (3.7) ���� ? QEJIE O G���� ? QKJII�	
Pro vále�ek bez nákolku: ���� ? ��� O ���          (3.8) ���� ? QEJEL O G���� ? QKJEG�	
Celkový výkon pohonu vále�kového dopravníku

Celková zat�žující síla pro vále�ky s nákolkem: 

��� ? 1� � 12� � ��� � & � YRSTU�V WNDW O FJFFQZ O 1� � �� � & � U�V WNDW   (3.9) 

��� ? E � P � EHIJKL� � XJKE � [FJFFEI O FJFI � FJFIQIFJFKI O FJFFQ\ O G � G � XJKE
� FJFI � FJFIQIFJFKI

��� ? EGLJPG	
Celková zat�žující síla pro vále�ky bez nákolku: 

��� ? 1� � 12� � ��� � & � YRSTU�V WNDW O FJFFQZ O 1� � �� � & � U�V WNDW    (3.10) 

��� ? E � H � EHIJKL� � XJKE � [FJFFEI O FJFI � FJFIQIFJFKI O FJFFQ\ O EH � LJI � XJKE
� FJFI � FJFIQIFJFKI
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��� ? IPLJHK�	
Kde:  1�  - po�et palet na dopravníku �#��12�  - po�et zatížených vále�k� s nákolky �#�� (Obr. 3.6) 12�  - po�et zatížených vále�k� bez nákolk� �#�� (Obr. 3.6) ��  - hmotnost jednoho rotující �ásti vále�ku s nákolky �-&����  - hmotnost rotující �ásti jednoho vále�ku bez nákolk� �-&��
�� ? ��� O ���         (3.11) �� ? EGLJPG O IPLJHK�� ? HEIJKQ�	
Kde: ��� - celková zat�žující síla pro vále�ky s nákolky �	���� - celková zat�žující síla pro vále�ky bez nákolk� �	�

Volím rychlost vále�kového dopravníku 7�� ? EI�� � �)1(� ? FJI�� � '(� a 
celkovou ú�innost 9� ? FJK
���� ? �� � � � MN�]]]��^_         (3.12) 

���� ? HEIJKQ�� � � FJIEFFF� � FJK
���� ? FJEFP�-�
Kde: �� - celková zat�žující síla �	�7��  - rychlost vále�kového dopravníku �� � '(���9�   - celková ú�innost �#��

3.3 Volba p�evodovky a elektromotoru 

P�evodový pom�r mezi p�evodovkou a vále�ky

8� ? EQ8� ? EQ
)�� ? 2W2S          (3.13) 

)�� ? EQEQ
)�� ? E
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Kde: 8�   - po�et zub� na hnacím �et�zovém kole �#�8�   - po�et zub� na vále�ku*+ ,
Výpo�et otá�ek p�evodovky

1��� ? MN`����D � � )��         (3.14) 

1��� ? EIa� � �FJFK� � E
1�� ? HGJGHL��)1(�
Kde: )��  - p�evodový pom�r mezi p�evodovkou a vále�ky *+ ,
  - pr�m�r vále�ku ����

Dle vypo�teného výkonu a otá�ek volím �elní p�evodovku s p�írubou 
a elektromotorem s brzdou firmy NORD typ SK02F-63L/4 Bre5. [7] 

Obr. 3.8 �elní p�evodovka s p�írubou a motorem 

Parametry p�evodovky: 

Jmenovitý výkon:   ��� ? FJEK�-�
Výstupní otá�ky:   1�� ? HK��)1(��
Kroutící moment:   ��� ? PL�	�
Brzdný moment:   �b ? Q�	�
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3.4 Skute�ná rychlost vále�kového dopravníku 

7���� ? BMN���`����D5MN          (3.15) 

7���� ? HK� � �a� � �FJFKE
7���� ? EIJFL�� � �)1(� ? FJIFE�� � '(�
Kde: 1��  - výstupní otá�ky p�evodovky ��)1(��

3.5 Kontrola �et�zu 

Pro pohon zvolených vále�k� Interroll je ur�en normalizovaný �et�z 10B-1  
�SN 02 3311. 

Výpo�et obvodové síly na �et�zovém kole

�� ? cMNMNde          (3.16) 

�� ? EKFFJIFE�
�� ? KXQJIQ�	
Kde: ��� - jmenovitý výkon elektrop�evodovky ����7���� - skute�ná rychlost vále�kového dopravníku �� � '(���
Výpo�et skute�né obvodové síly

���� ? �� O �0 � � �7����� O @f��gWWh��]J]����gW � � &      (3.17) 

���� ? KXQJIQ�� O FJXQ� � �FJIFE� O FJXQ� � FJIHIEQ�K� � FJFE� � �FJIHIEQ � � XJKE
���� ? XIPJHK�	
Kde: �� - obvodová síla �	��0 -hmotnost �et�zu na 1 metr �-& � �(����� -osová vzdálenost mezi p�evodovkou a vále�ky ���� (Obr. 3.8)  
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Obr. 3.9 Osové vzdálenosti �et�zových kol 

Kontrola �et�zu p�i statickém zatížení

Obvodovou sílu zp�sobenou ú�inkem odst�edivé síly m�žeme zanedbat vzhledem na 
používané rychlosti (7���� i H�� � '(�) a typy �et�zu. -� je sou�initel bezpe�nosti proti p�etržení p�i statickém zatížení a jeho výsledná hodnota 
musí být j Q. 

Síla p�i p�etržení ��� pro �et�z 10B-1 je rovna 22200 N. (Lit. [1]) 

-� ? kAlkmde          (3.18) 

-� ? IIIFFXIPJHK��
-� ? IHJFH
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-� j Q
IHJFH n Q Vyhovuje 

Kde: ���� - skute�ná obvodová síla �	���� - síla p�i p�etržení �et�zu�	�

Kontrola �et�zu p�i dynamickém zatížení

-. je sou�initel bezpe�nosti proti p�etržení p�i dynamickém zatížení a jeho výsledná 
hodnota musí být j G. 

Y je �initel ráz� (o ? E pro bezrázový chod a o ? I pro lehké rázy) 
Dopravníky pro kusový materiál pat�í do skupiny s lehkými rázy, a proto volím o ? I

(Tab. 3.3) 

Tab. 3.3 Sou�initele rázu Y [13] 
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-. ? kAlkmde��p          (3.19) 

-. ? IIIFFXIPJHK�� � I�
-. ? EIJFI-. j G           (3.20) 

EIJFI n G Vyhovuje 

Kontrola m�rného tlaku v kloubu �et�zu

Obr. 3.10 M�rný tlak v kloubu pouzdrového �et�zu [5] 

3 ? kmdeq           (3.21) 

3 ? XIPJHK�LGJHL
3 ? EPJLX���4
Kde: ! - plocha kloubu �et�zu �����
! ? %� � �$�          (3.22) 

! ? QJFK � �EPJIK
! ? LGJHL����
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Kde: %� - pr�m�r �epu �et�zu ����$� - vn�jší ší�ka vnit�ního �lánku ����
Dovolený m�rný tlak v kloubu: 

3. ? 35 � �:          (3.23) 

3. ? PFJIE � �FJQ
3. ? EQJEE���4
3. j 3          (3.24) 

EQJEE n EPJLX  Vyhovuje 

Tab. 3.4 M�rný tlak v kloubech �et�zu [13] 

Kde: 35 - m�rný tlak v kloubu ���4��: - sou�initel t�ení *+�,
Ur�ení po�tu �lánk� �et�zu mezi vále�ky

"� ? I� � � gScrs O 2WT2W�          (3.25) 

"� ? I� � � ELLJQEQJKGQ O EQ O EQI"� ? PQJXGL
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Volím po�et �lánk� �et�zu mezi vále�ky "� ? PL (35 �lánk�+spojka). U �et�zu 
spojovaného spojkou je lepší volit sudý po�et �lánk� z d�vodu vyhnutí se použití spojky a 
p�l spojky. 

Kde: �� - osová vzdálenost mezi vále�ky ������� - rozte� �lánku �et�zu ����
Ur�ení po�tu �lánk� �et�zu mezi vále�ky a p�evodovkou

"� ? gScrs O 2WT2W� O gWcrs O 2WT2WT2S�        (3.26) 

"� ? ELLJQEQJKGQ O EQ O EQI O IHIJEQEQJKGQ O EQ O EQ O EQP
"� ? QQJGHI
Kde: �� - osová vzdálenost mezi hnacím �et�zovým kolem a vále�ky *+ ,

Volím po�et �lánk� �et�zu mezi vále�ky "� ? QL (55 �lánk�+spojka). 
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4. Konstruk�ní návrh a výpo�et výsuvné �ásti dopravníku 

Vlastní vysouvání vále�kového dopravníku je realizováno pomocí ozubeného kola 
nasazeného na h�ídeli elektrop�evodovky (Obr. 2.9), která je uchycena na pevném spodním 
rámu a ozubeného h�ebene uchyceného na vysouvacím rámu vále�kového dopravníku. 
Jako vedení jsou použity lineární vodící U-profily a kombinované kladky firmy Winkel. 
Vodící kladku volím axiální kladku nastavitelnou p�es excentr typ 4.458 a vodící U-profil 
volím profil standard 3Nb. Vodící kladka je nasunuta na šroubovací desce AP3-Q firmy 
Winkel, která je uchycená k pevnému spodnímu rámu (Obr. 2.6). 

Obr. 4.1 Kombinovaná kladka [9] 

Tab. 4.1 Rozm�rové parametry kombinovaných kladek [9] 
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Tab. 4.2 Zat�žující parametry kombinovaných kladek [9] 

Obr. 4.2 profil standard 3Nb [9] 

Tab. 4.3 Rozm�rové parametry šroubovacích desek [9] 
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Obr. 4.3 Šroubovací desky [9] 

Obr. 4.4 Šroubovací desky kvadratické �ada AP-Q [9] 
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Odpor valivého a �epového t�ení

�� ? ��� � & � RWTU�V esWNesW         (4.1) 

�� ? EGFI � XJKE � FJFFFQ O FJFI � HQI
��I
�� ? PQKJGH�	
Kde: ���   - hmotnost výsuvné �ásti dopravníku �-&� (ur�eno z 3D modelu) <�   - valivý odpor mezi kladkou a vodícím profilem ��� (viz Tab. 3.3) 
��  - pr�m�r kladky ���% ��  - pr�m�r �epu kladky ���
Volba rychlosti vysouvání a výpo�et otá�ek p�evodovky

Volím rychlost vysouvání dopravníku 7 ? Q�� � �)1(� ? FJFKP�� � '(�
Volím ozubené kolo modul 5 s po�et zub� 23. 

1� ? `����          (4.2) 

1� ? Qa� � �FJEEQ
1� ? EPJKH��)1(�
Kde: 7  - rychlost vysouvání �� � �)1(��
Výpo�et rozte�né kružnice: 


 ? �� � 8          (4.3) 
 ? Q� � IP
 ? EEQ���
Kde: �  - modul ozubeného kola ����8   - po�et zub� ozubeného kola �#�
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Výpo�et výkonu pohonu

�� ? �� � � � �]]]��^_         (4.4) 

�� ? PQKJGH�� � � FJFKPEFFF� � FJK
�� ? FJFPG�-�
Kde: 7  - rychlost vysouvání �� � '(��

4.1 Volba p�evodovky a elektromotoru 

Dle vypo�teného výkonu a otá�ek volím šnekovou p�evodovku s p�írubou 
a elektromotorem s brzdou firmy NORD typ SK1SI40-IEC63S/4 Bre5. [7] 

Obr. 4.3 Šneková p�evodovka s p�írubou a motorem 

Parametry p�evodovky: 

Jmenovitý výkon:   � ? FJEI�-�
Výstupní otá�ky:   1 ? EP��)1(��
Kroutící moment:   � ? PE�	�
Brzdný moment:   �b ? Q�	�
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4.2 Výpo�et skute�né rychlosti vysouvání 

7�� ? 1� � �a� � �
         (4.5) 

7�� ? EP� � �a� � �FJEEQ
7�� ? HJG�� � �)1(� ? FJFGK�� � '(�
Kde: 1   - výstupní otá�ky p�evodovky vysouvání ��)1(��

4.3 Návrh �epu a kontrola ložiska podp�rné nohy dopravníku 

Návrh pr�m�ru �epu

Obr. 4.4 Kontrola �epu na ohyb 

=� ? tuvu w =��         (4.6) 

=�� ? � I � �Ia � % �PI
?n % ? x� � � � K=�� � ay

% ? xKQQF � HI � KEQF � ay

% ? EKJP���
Volím pr�m�r �epu % ? IF���
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Kde: 

=� - Ohybové nap�tí ���4���  - Ohybový moment �	 � ����  - Modul pružnosti v ohybu �����=�� - Dovolené ohybové nap�tí ���4� (Lit. [1]) �   - Reakce v �epech �	�  (Obr. 4.8) �  - Výpo�tová délka �epu ����
Kontrola podp�rného ložiska 

Dle pr�m�ru �epu volím ložisko 3304 A-2RS firmy SKF 
(ložisko kuli�kové jedno�adé s kosoúhlým stykem, oboustrann� kryté pryžovým t�sn�ním) 

Obr. 4.5 Ložisko [10] 

Rozm�ry: 

• vnit�ní pr�m�r 20 [mm] 
• vn�jší pr�m�r 52 [mm] 
• ší�ka 22,2 [mm] 
• statická únosnost 14600 [N] 

z � w ��          (4.7) 

KQQFI w ��
HIGQ i EHLFF  - ložisko vyhovuje 

Kde: �� - Statická únosnost ložiska �	�
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4.4 Kontrola vysouvacího rámu pomocí MKP programu 

Výpo�et nap�tí na rámu p�i vysunutém dopravníku s paletou a nepodep�eným koncem

Obr. 4.6 nap�tí na rámu p�i vysunutém dopravníku s paletou a nepodep�eným koncem 

Max. nap�tí na rámu p�i najetí palety na za�átek dopravníku je 63,85 MPa. 

Výpo�et pr�hybu volného konce rámu p�i vysunutém dopravníku s paletou a 
nepodep�eným koncem

Obr. 4.7 Pr�hyb konce rámu p�i vysunutém dopravníku s paletou a nepodep�eným koncem 

Max. pr�hyb na konci rámu je 0,3215 mm. Bezpe�ný nájezd na podp�rné ložisko proto 
zajistí dostate�né sražení spodní hrany vodícího U-profilu. 
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Výpo�et nap�tí na rámu p�i podep�eném konci a vyjížd�ní palety z dopravníku

Obr. 4.8 Nap�tí na rámu p�i podep�eném konci a vyjížd�ní palety z dopravníku 

Max. nap�tí na rámu p�i vyjížd�ní palety z dopravníku je 56,77 MPa. 

Výpo�et reakce v �epech podp�rné nohy

Obr. 4.9 Reakce v �epech podp�rné nohy 
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Obr. 4.10 Reakce v �epech podp�rné nohy (detail A) 

Reakce v �epech podp�rné nohy je � ? KQQF�	.     (4.8) 
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5. Záv�r 

V této bakalá�ské práci byl navrhnut výsuvný vále�kový dopravník pro p�epravu 
palety p�es p�erušení na vále�kové trati dle zadání. V úvodu jsme se seznámili se 
všeobecným p�ehledem týkajícím se vále�kových dopravník� a jejich hlavních �ástí 
používaných v praxi. Dále následoval rozbor zadání a úvahy možnostech �ešení daného 
problému. Poté následovalo konstruk�ní a po�etní �ešením vále�kového dopravníku, kde 
jsem navrhoval p�edevším pohon a kontroloval �et�zy pro p�enos kroutícího momentu 
z p�evodovky na vále�ky. Další �ástí byl návrh a výpo�et výsuvné �ásti vále�kového 
dopravníku, kde jsem rovn�ž navrhoval pohon, pomocí MKP programu zkontroloval 
nap�tí na výsuvném rámu, jeho pr�hyb a reakce v podep�eném bod� volného konce rámu. 
Nakonec jsem ješt� navrhnul �ep ložiska podp�rné nohy a zkontroloval samotné ložisko na 
statické zatížení. Sou�ástí práce je také výkresová dokumentace, jako jsou sestavné 
výkresy jednotlivých uzl� dopravníku a výrobní výkres podp�rné nohy dopravníku.
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