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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KLUG, M. Adaptace konstrukce řetězového dopravníku: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2012, 38 s. 

Vedoucí práce: Povýšil, J. 

Předmětem bakalářské práce je adaptace řetězového dopravníku do dřevozpracujícího 

průmyslu na výrobu OSB desek. V úvodu práce se probírá sypký materiál a jeho vlastnosti 

důležité při dopravě. Navazující část práce se věnuje možnostem dopravy třísky a provede 

se rozdělení mechanických druhů dopravy s určením výhod a nevýhod. Na tyto kapitoly 

navazuje výpočet kapacity dopravníku, volba tažného řetězu a řetězových lišt dle normy 

ISO. Se zahrnutím všech známých faktorů se řeší návrh motoru a převodovky. Provede se 

diskuze o možnostech provedení a jejich výhody a nevýhody. Na konci práce je zhotoven 

model poháněcí stanice v programu Autodesk Inventor jako podklad pro výrobní 

dokumentaci s kusovníky. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KLUG, M. Adaptation of Chain Conveyor Construction: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – 

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

Mechanical Technology, 2012, 38 p. Thesis head: Povýšil, J. 

The object of this bachelor thesis is an adaptation of a chain conveyor in the wood 

processing industry producing OSB. The introduction discusses the bulk material and its 

properties important for transport. Following part touches various means of transporting 

wooden chips, describes the mechanical means of transportation with their advantages and 

disadvantages. Further chapters focus on calculating the capacity of the conveyor chain 

selection and chain towing bars according to ISO standards. With the inclusion of all 

known factors, the proposal addresses the engine and gearbox. Carry out a discussion 

of design options and their advantages and disadvantages. At the end of thesis there is 

created driving station 3D model in Autodesk Inventor as a basis for workshop drawings 

with bill of materials. 
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Seznam použitých značek a symbolů  

Označení Výklad Jednotka 

D Průměr šnekovnice m 

Fc Celkový tah v řetězu potřebný k pohybu N 

   
 Potřebná síla k tažení materiálu vzhůru v sekci 1. N 

   
 Potřebná síla k tažení materiálu vzhůru v sekci 2. N 

   
 Potřebná síla k tažení materiálu vzhůru v sekci 3. N 

      Potřebná síla k tažení řetězu s hrably vzhůru v sekci 1. N 

      Potřebná síla k tažení řetězu s hrably vzhůru v sekci 2. N 

      Potřebná síla k tažení řetězu s hrably vzhůru v sekci 3. N 

       Potřebná síla k tažení řetězu s hrably dolů v sekci 1. N 

       Potřebná síla k tažení řetězu s hrably dolů v sekci 3. N 

    Suma sil táhnoucí materiál vzhůru v sekci 1. N 

    Suma sil táhnoucí materiál vzhůru v sekci 2. N 

    Suma sil táhnoucí materiál vzhůru v sekci 3. N 

L1 Délka sekce 1. m 

L2 Délka sekce 3. m 

Pp Požadovaný příkon včetně bezpečnostního a rizikového faktoru kW 

Pt Teoretický dopravní příkon kW 

Qv Objemový tok na pásu m
3
∙h

-1 

Qvc Objemový tok v dopravníku m
3
∙min

-1
 

S Plocha průřezu materiálu ve žlabu m
2 

Sv Obsah vrstvy třísky v dopravníku mm
2 

f Frekvence Hz 

fm Koeficient tření třísky - 

fř Koeficient tření řetězu - 

g Tíhové zrychlení m∙s
-2

 

h1 Výška vrstvy materiálu v redleru mm 

h2 Výška vrstvy materiálu v redleru mm 

hd Výška desky mm 

hv Výška vrstvy třísky v dopravníku mm 

     
 Maximální výška vrstvy třísky v dopravníku mm 
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k1 Bezpečnostní faktor - 

k2 Bezpečnostní a rizikový faktor - 

mh Hmotnost hrabice kg∙m
-1

 

mm Hmotnost třísky na 1 metr délky kg∙m
-1 

mř Hmotnost řetězu na 1metr délky kg∙m
-1

  

mř,h Celková hmotnost řetězu a hrabice na 1metr délky kg∙m
-1

 

mtc Celkový hmotnostní tok v dopravníku kg∙h
-1

 

mtk Průměrné hodnoty hmotnostního toku kulatiny kg∙h
-1 

mtp Hmotnostní tok povrchové vrstvy  kg∙h
-1 

vc Rychlost redleru mm∙s
-1

 

vp Rychlost vrstveného pásu mm∙s
-1 

vpr Průměrná rychlost redleru mm∙s
-1

 

wd Šířka desky mm 

wp Šířka desky s přídavkem na ořezání mm 

wv Šířka vrstvy třísky v dopravníku mm 

Φr Vlhkost třísky za roztřískovačem % 

Φs Vlhkost třísky za sušárnou % 

Ψ Součinitel plnění % 

α1 Sklon sekce 1. ° 

α2 Sklon sekce 3. ° 

δ Úhel přechodového oblouku rad 

ρr Měrná hmotnost třísky za roztřískovačem kg∙m
-3 

ρs Měrná hmotnost třísky za sušárnou kg∙m
-3 

ρvd Hustota výsledné desky kg∙m
-3

 

ρtř Měrná hmotnost třísky - “volně sypané, absolutně suché“ kg∙m
-3
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Úvod 

Nedílnou součástí nejen strojírenské výroby je manipulace s materiálem. Pod pojmem 

manipulace s materiálem si představujeme soubor operací, zahrnující většinou fyzické 

přemisťování, ale i skladování, balení, vážení, měření, počítání, třídění materiálu jak ve 

výrobním procesu, tak i při oběhu. Manipulace s materiálem ovlivňuje svým konáním dobu 

výrobního procesu a zaměstnává velký počet pracovníků.  

Z celkové doby výroby na manipulaci vychází 20 90 % času. Na jednu 

technologickou operaci připadá 2  8 přesunů materiálu a u kontrolních operací je to 2 6 

přesunů. Ve výrobních podnicích pracuje v sektoru manipulace s materiálem 20 50 

pracovníků. Ze všech zpracovatelských nákladů spadá na manipulaci 20 %. Je to pořád 

fyzicky nejnamáhavější část výroby a patří do oblasti s největší úrazovostí a s největší 

ztrátou hodnot. Z těchto hledisek je zřejmé, že manipulace s materiálem je neustálým 

zdrojem pro řešení hospodárnosti a efektivnosti dopravy. 

Při návrhu dopravní trasy máme velké možnosti výběru manipulačních zařízení, takže 

je velmi důležité pečlivě zvážit všechny výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. 

Důležitým aspektem pro dopravu materiálu jsou fyzikální vlastnosti dopravovaného 

materiálu, kterými jsou zrnitost, vlhkost, sypný úhel, soudržnost, měrná a sypná hmotnost, 

úhel vnitřního a vnějšího tření atd. Kromě těchto vlastností materiálu závisí na 

dopravované kapacitě. Tyto dvě podmínky nám pomohou určit způsob dopravy, který 

může být mechanický, hydraulický a pneumatický. Uvedené druhy dopravy lze použít ve 

vodorovném, šikmém i svislém směru.  

 Záleží také na způsobu, jestli máme materiál dodávat plynulou dopravou nebo 

přerušovanou. Nároky na plynulost dopravy rostou vzhledem k nepřetržité výrobě, kde 

musíme zajistit nepřetržitý přísun materiálu. Do jisté míry tím snižujeme potřebu 

meziskladů. Sypké materiály se s ohledem na jejich vlastnosti snažíme dopravovat plynule. 

Nejčastěji pro ně využíváme možnosti mechanické dopravy. V našem případě použijeme 

jako dopravník redler a budeme ho dále řešit. 

V mé bakalářské práci budu navrhovat pro firmu KTC Dřevoprojekt, s ohledem na 

kapacitu přepravovaného materiálu a jeho druhu, řetězy a řetězové lišty. Spočítám 

potřebný výkon a dopravní rychlost redleru. Z těchto výsledků navrhnu z katalogů vhodný 

typ motoru a převodovky. Po ukončení výpočtové části vymodeluji poháněcí stanici 

dopravníku jako podklad pro výrobní dokumentaci s kusovníky. Práci zhotovuji proto, 

abych pomohl firmě KTC Dřevoprojekt s řešením tohoto problému a výběrem vhodného 

softwaru pro rozšíření uplatnění na trhu.  
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1 Představení firmy KTC Dřevoprojekt 

1.1 Profil firmy 

Firma nabízí rozsáhlé a neutrální inženýrské práce pro dřevařský průmysl nebo jeho 

přidružené obory (papírenský průmysl). 

Počátky firmy sahají až do roku 1959, kdy se firma zakládala. Od té doby úspěšně 

plánuje řadu zařízení pro výrobu různých dřevařských produktů. V roce 2005 proběhlo 

spojení se strategickým partnerem KTC Panelboard LTD. Od té doby se společně 

zpracovávají projekty převážně pro zařízení na výrobu OSB desek pro zákazníky po celém 

světě. 

1.2 Možnosti firmy 

Firma se zaměřuje na zpracování dřeva, dřevosklady a přípravny pro kulatinu a štěpky, 

pilnice, sušárny řeziva, zpracování řeziva včetně hoblovacích linek, spárovky a laťovky, 

lepené hranoly (nosníky) a je schopna zajistit návrhy výroby materiálů na bázi dřeva, 

přípravny biomasy, vzduchotechnických zařízení, ocelových konstrukcí a ostatní. 

Jmenované činnosti přiblížím v následujícím rozdělení. 

Výroba dřevitých materiálů: 

 Kompletní výrobní linky a části pro výstavbu dřevotřískových desek 

 MDF 

 OSB 

 Vícevrstvé dýhy (LVL) 

 Dřevité protihlukové látky 

Přípravny biomasy: 

 Sklady, dopravní a třídící zařízení pro spalování biomasy 

 Zařízení pro výrobu pelet 

Vzduchotechnická zařízení: 

 Odprašovací zařízení, doprava materiálu, větrání 

 Vzduchotechnické zařízení pro průmyslové haly 

 Zařízení pro zpětné získání tepla 

Ocelové konstrukce: 

 Návrhy konstrukcí pro technologická zařízení včetně statických výpočtů 

 Dílenské výkresy pro ocelové konstrukce 

 Plánovaní plošin, lávek apod. s dílenskými výkresy 
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Ostatní: 

 Zařízení pro výrobu montovaných domků, stavební truhlářství jako okna, dveře atd. 

 Zařízení pro výrobu nábytku 

 Zařízení pro povrchovou úpravu lakováním a potahováním [9] 

2 Sypký materiál 

2.1 Charakteristika dřevěných sypkých materiálů 

Dřevařský průmysl pracuje se dřevem nejen ve formě kusových surovin a materiálů, 

ale i ve tvaru drobných dřevěných částic. Je to zejména obor aglomerovaných 

velkoplošných materiálů, kde se z dřevěných částic stává plnohodnotný materiál, který se 

později zpracovává v nábytkářském průmyslu. V něm se sypké hmoty dopravují, skladují, 

třídí, suší, vrství a nakonec lisují a řežou. Dřevěné materiály vytvářejí zrna s různým 

tvarem a různou velikostí. Typická vlastnost těchto materiálů je ta, že se při přesouvání 

může měnit jejich vnější tvar. Mezi jednotlivými zrny jsou vždy mezery, které jsou 

vyplněny plynnou nebo kapalnou látkou, podle toho kde se zrna nachází. Sypké materiály 

v dřevařském průmyslu jsou: 

 Štěpky  

 Třísky  

 Hobliny, piliny  

 Dřevěný prach  

 Vlákna [3]  

2.2 Vlastnosti dřevěných sypkých materiálů 

Při návrhu vhodného typu dopravního zařízení pro sypký dřevěný materiál musíme 

zvážit i faktory, které materiál ovlivňují. Kromě jiných mám na mysli jeho fyzikální 

vlastnosti, jež přiblížím v následujícím rozdělení.  

Fyzikální vlastnosti jsou: 

 Zrnitost 

 Vlhkost 

 Měrná a sypná hmotnost 

 Sypný úhel  

 Úhel vnitřního a vnějšího tření 

 Soudržnost [3] 
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Zrnitost nám udává, z jakých částic se materiál skládá. Jelikož jsou sypké materiály 

tvořeny různými velikostmi zrn různých tvarů, je těžké stanovit velikost jednoho zrna 

vzorku. Přehled o velikosti zrn můžeme určit síťovou analýzou nebo rozměrovou analýzou 

(měříme tři na sebe kolmé rozměry). [3], [4] 

Vlhkost je velmi důležitá vlastnost v hygroskopickém materiálu, jakým je dřevo. 

Ovlivňuje sypnou hmotnost, vnitřní tření i sypný úhel, což jsou důležité vlastnosti na volbu 

dopravníku. [3] 

Měrná hmotnost je hmotnost 1 m
3
 materiálu jako celku. Zjišťujeme ji na základě toho, 

že zrna materiálu budou menší než 0,125 mm a zahřátá na 105 110 °C. Sypná hmotnost je 

hmotnost 1 m
3
 materiálu i s mezerami, které mezi zrny jsou. Velikost sypné hmotnosti je 

závislá na vzájemném uspořádání zrn a tlaku, kterým jsou zrna přitlačené. Nejvíc ji však 

ovlivňuje druh sypkého materiálu, druh dřeviny, vlhkost a rozměry materiálu. [3], [4] 

Sypný úhel je vlastně úhel, který svírá tečna ke svahu nasypaného materiálu 

s podložkou. Jeho velikost závisí na druhu materiálu, sypné výšce, součiniteli vnitřního 

tření, druhu a kvalitě materiálu podložky, na který materiál sypeme. [3], [4] 

Úhel vnitřního tření vzniká mezi jednotlivými zrny materiálu, když materiál např. 

přemisťujeme. S rostoucím napětím, kterým působíme na materiál, se úhel zvětšuje. Úhel 

vnějšího tření je úhel, při kterém materiál začíná klouzat po podložce např. stěně 

zásobníku. Značně u něj závisí na druhu materiálu podložky. [4] 

Jedno ze základních vlastností sypkých materiálů je soudržnost – schopnost přenášet 

jak smyková a tlaková namáhání, tak i malá tahová a krutová namáhání. [4] 

3 Doprava sypkých hmot 

Dopravní zařízení jsou součástí každého průmyslového oboru od zpracování surovin 

až po výdej hotových předmětů. V dnešní době se kladou velké nároky na plynulost 

dopravy kvůli zajištění nepřetržité dopravy. Tímto do jisté úrovně snižujeme potřebu 

meziskladů. Bavíme se zde o zařízeních určených pro vnitropodnikovou dopravu sypkých 

hmot. Myslíme tím přepravování sypkých hmot na krátké vzdálenosti mezi objekty 

závodu. V souvislosti s takovým druhem dopravy se často setkáme s pojmem manipulace 

s materiálem. 

Manipulaci s materiálem můžeme s ohledem na vlastnosti sypkých materiálů provést 

třemi různými způsoby. [2] 
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3.1 Mechanická doprava materiálu 

Materiál se dopravuje ve formě sypké, vlhké, případně až v kašovitém stavu. K takové 

dopravě se užívá zařízení pracující na mechanických principech. To jest unášecí, hrnoucí 

tažným orgánem, třením o pracovní povrch. [2] 

3.2 Hydraulická doprava materiálu  

Materiál dopravujeme v potrubí ve formě suspenze. Spojovací část tvoří nejčastěji 

voda. [2] 

3.3 Pneumatická doprava materiálu 

Sypký materiál pohybuje v potrubí pomocí pohybujícího se plynu. Pohybující se plyn 

je většinou vzduch. 

Veškeré představené způsoby lze použít ve vodorovném nebo svislém směru, případně 

kombinovaně nebo v prostoru. Doprava může být přerušovaná nebo plynulá. Pro výběr 

možného druhu dopravy jsou důležité vlastnosti dopravovaného materiálu a požadovaná 

kapacita dopravníku. Sypké materiály se s ohledem na jejich vlastnosti dopravují plynule. 

V tabulce 3-1 je uvedeno rozdělení mechanické dopravy, kterou můžeme použít pro naše 

řešení a náš druh sypkého materiálu (třísku). Nadále se v této práci budu zabývat pouze 

těmito variantami. [2] 

Dopravníky pro použití v rovině 

nebo mírném sklonu 

Dopravníky pro velmi skloněnou 

dopravní dráhu 

  Pásové dopravníky   Redlery 

  Hrabicové dopravníky   Korečkové dopravníky 

  Šnekové dopravníky   

  

  

  Vibrační dopravníky   

  

  

  Redlery         

Tabulka 3-1 Rozdělení dopravníků 
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4 Mechanická doprava materiálu 

Mechanické dopravníky se dělí do dvou skupin podle toho, zda je materiál při dopravě 

vzhledem na dopravující orgán v relativním pokoji nebo v relativním pohybu a dále podle 

hlavních konstrukčních znaků rozdělujeme dopravníky na:  

 Dopravníky s tažným elementem 

- Tažným elementem myslíme pás, řetěz nebo lano. 

 Dopravníky bez tažného elementu [3] 

4.1 Dopravníky bez tažného elementu 

Jsou charakteristické tím, že hlavní dopravující prvek je namáhaný na tah. Rozdělují se 

na dopravníky s pohonem a bez pohonu. Do dopravníků s pohonem patří šnekové 

dopravníky a vibrační dopravníky. K dopravníkům bez pohonu řadíme gravitační tratě a 

roury. O dopravnících, které se používají pro dopravu třísky, se dozvíte více 

v následujících podkapitolách. [3] 

4.1.1 Vibrační dopravníky 

Jsou dopravníky, u kterých se materiál pohybuje s určitou relativní rychlostí vzhledem 

k dopravnímu elementu, jenž koná krátký kmitavý pohyb. V podstatě existují dva druhy 

těchto dopravníků: 

 Materiál se neoddělí od žlabu – klouže 

 Materiál se oddělí – nadskočí. 

Podle délky posuvu částice ve žlabu dělíme dopravníky na: 

 Dopravníky impulzní 

 Dopravníky s mikrovrhem. 

- Dopravníky s mikrovrhem se z vibračních dopravníků používají nejčastěji, 

protože materiál je v minimálním styku se žlabem, takže nedochází k takovému 

opotřebení žlabu. [3] 

Princip dopravy spočívá na kmitavém pohybu základního elementu, kterým je 

dopravní žlab. Vibrační dopravník můžete vidět na obrázku 4-1. Plechový žlab je pružně 

uložený na základu nebo zavěšen v ocelovém rámu a je kinematicky vyřešen tak, aby se 

materiál ve žlabu pohyboval ve směru podélné osy a téměř plynule. Kmitavý pohyb 

zajišťujeme nesymetrickým klikovým mechanismem, eliptickými ozubenými koly, 

pneumaticky nebo pomocí elektromagnetických kmitů. Žlab pracuje s frekvencí 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    KLUG MIROSLAV 

16 

 f=5 100 Hz při amplitudách v rozmezí 0,05 15 mm. Materiál je v nepřetržitém styku se 

žlabem a může dojít u abrazivních materiálů k jeho opotřebení, což je nevýhoda těchto 

dopravníků. Žlab nemusí být jen obdélníkový, ale může být nahrazen ocelovou trubkou, 

což je vhodné především u prašných materiálů. Stočením dopravního žlabu do šroubovice 

při stoupání přibližně 8° můžeme dopravit materiál až do úrovně 12 m při dopravním 

výkonu 30m
3 h-1

. [1], [2], [5] 

 

Obrázek 4-1 Vibrační dopravník [7] 

Vibrační dopravníky s jiným konstrukčním řešením se nazývají třasadla. Dopravní 

žlab je uložen na kyvných ramenech nebo listových pružinách, které jsou vetknuty 

v základu i v rámu žlabu pod sklonem      . Pohon zajišťuje klikový mechanismus, 

který je v klidové poloze kolmý na osu kyvných ramen. Kmitavý pohyb má složku 

vodorovnou i svislou. [2] 

Z konstrukčního hlediska řešíme dopravníky s podpěrnou konstrukcí nebo jako 

podvěsné. Krátké dopravníky do délky 7 m obvykle řešíme jako podvěsné. Střední 

dopravníky převážně s podpěrnou konstrukcí. Pouze podpěrná konstrukce je řešení pro 

dlouhé dopravníky. [2] 

Dopravní rychlost u třásadel se udává v rozmezí 0,1 0,2 m s-1
, která se ale výrazně 

sníží při malém stoupání 2,5° až o 30%. Při klesání dopravníku se rychlost zvyšuje. Úhel 

sklonu převážně nepřesáhne 5°, protože jeho velikost je závislá na velikosti třecího úhlu 

mezi žlabem, materiálem a sypným úhlem. [2]  

Vibrační dopravníky můžeme spojovat s jinými operacemi, jako jsou třídění, mísení, 

sušení apod. Dopravníky lze používat s ohledem na vlastnosti konstrukčních materiálů pro 

vysoké provozní teploty. Ovšem za normálních podmínek téměř nemůžou konkurovat 

pásovým dopravníkům s ohledem na délku dopravy nebo přepravované množství 

materiálu. Také zpětný pohyb při kmitání je vždy ztrátový. Vibrační dopravníky jsou těžší 
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a vyžadují kvalifikovanější obsluhu a údržbu. Proto použití těchto dopravníků musí být 

důkladně zváženo. [2] 

4.1.2 Šnekové dopravníky 

Používají se pro dopravu na krátké vzdálenosti a umožňují dopravu vodorovnou, 

šikmou a výjimečně i svislou. Přesun materiálu zajišťuje otáčející se šroub – šnek. Hlavní 

díly dopravníku jsou žlab, šnek a pohon. [1]  

Materiál se posouvá kolem šneku v osovém směru jako neotočná posuvná matice 

pohybového šroubu. Podmínkou pro tento pohyb je fakt, že tření materiálu o stěny žlabu 

musí být větší než třetí o povrch šneku. Celý průřez žlabu nesmí být zaplněn, jinak by se 

materiál zhutnil a otáčel se šnekem jako jeden kus a nepohyboval se. Ve skutečnosti není 

dráha částic jen přímočará, ale i částečně zakřivená. Díky tomuto faktu lze šnekové 

dopravníky použít pro mísení, hnětení. Je možné je ale i použít pro ohřev, chlazení, sušení 

apod. [2] 

Šnekové dopravníky se většinou realizují z jednoho nebo dvou šneků. Šnek může být 

pravotočivý nebo levotočivý a skládá se z hřídele a šroubovice. Používají se hřídele plné 

nebo trubkové, na kterých je přivařená plná, obvodová nebo lopatková šroubovice viz 

obrázek [2] 

 

Obrázek 4-2 Druhy šnekovnic 

Žlab tvoří nosnou část dopravníku a zpravidla má tvar písmene U. Mezi žlabem a 

šnekem bývá mezera 5 10 mm. Šnekovnice (obrázek 4-3) se usazuje do osy půlkruhové 

základny nebo o excentricitu e tak, aby se mezera mezi žlabem a šnekem ve směru otáčení 

rozšiřovala. Tím zabráníme vzpříčení materiálu. Správná funkce dopravníku je závislá na 

součiniteli plnění (obrázek 4-4), který je dán jednoduchým vztahem: 

  
 

    

 

  (4.1.1) 

 

kde:  S – plocha průřezu materiálu ve žlabu [m
2
] 

 D – průměr šneku [m] [1], [2] 
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Obrázek 4-3 Druhy tvarů žlabu šnekových dopravníků a umístění šneku ve žlabu  

 

Obrázek 4-4 Schéma koeficientu plnění  

Šnekové dopravníky mají jednoduchou konstrukci, zabírají malý prostor a můžeme je 

zařadit do automatických výrobních linek. Lze je používat jako vodorovné, šikmé nebo 

svislé. Maximální délka žlabu může být až 50 metrů. Otáčky volíme v rozsahu           

a maximální dopravní rychlost se uvádí          . Přepravované množství materiálu se 

pohybuje od             . [1] 

4.2 Dopravníky s tažným elementem 

Dopravníky s tažným elementem se tvoří tyto hlavní části: nosné nebo unášecí 

elementy, tažné elementy, napínací elementy, opěrné a vodící části na tažné a nosné 

elementy a poháněcí zařízení. 

Nosné nebo unášecí elementy jsou ty části, které tlačí nebo přímo nesou materiál. 

Tažné elementy spojují části dopravníku, které jsou po celé jeho délce, pohybují se a 

přenášejí síly na překonání odporu, který brání v pohybu. 

Opěrné elementy podpírají tažné a unášecí části. Vodící části vedou tažné a nosné 

elementy daným směrem. Opěrné elementy mají skoro vždy i funkci vodící, ale vodící 

elementy opěrnou funkci nemívají. 

Hnací elementy zajišťují funkci tažného elementu od motoru. 

Všechny druhy dopravníků nemají nosné i unášecí elementy zvlášť, to znamená části, 

které materiály jen nesou. U některých druhů dopravníků je nosná i unášecí část zajištěna 

jednou částí. Například u pásového dopravníku je to pás. [3] 
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4.2.1 Pásové dopravníky 

Pásové dopravníky jsou jedny z nejpoužívanějších mechanických dopravníků. 

Používají se k dopravě sypkých materiálů, jako jsou třísky, hobliny, piliny, ale i desky, latě 

a různé odřezky. Materiály mohou být suché, vlhké až kašovité. Pásové dopravníky 

umožňují dopravu vodorovnou a mírně skloněnou. Sklon klasických dopravníků je 0 20°. 

Pro větší sklon se používají speciální dopravní pásy.  [1], [3] 

Pásový dopravník se skládá z nekonečného pásu, hnacího bubnu, hnaného bubnu, 

napínacího zařízení, podpěrných válců nebo rovné plochy. Nekonečný pás splňuje funkci 

nosného i tažného elementu. Pohon pásu nejčastěji obstarává asynchronní elektromotor. 

Zpětnému chodu brání čelisťová brzda a nosná část dopravníku je tvořena ocelovou 

konstrukcí. [1] 

Pásové dopravníky mají velkou řadu předností. Především jsou to jejich ekonomické a 

technicky příznivé parametry. Vyznačují se obvyklou rychlostí            , ale 

maximální rychlost je až         . Délka dopravníku se určuje v řádech metrů, ale 

můžeme dosáhnout délky až 5 km. Šířky pásů jsou normalizovány od             . 

Kapacita pásových dopravníků se uvádí až              . Vyrábí se v provedení 

stabilním, pojízdném a přenosném (délky do 10 m). Schéma pásového dopravníku na 

obrázku 4-5. [1] 

 

Obrázek 4-5 Schéma pásového dopravníku [5] 

Základním prvkem pásového dopravníku je pás, jehož cena tvoří velkou část celkové 

ceny dopravníku. Jak už bylo zmíněno, pás je nosným i tažným elementem a jeho pohyb je 

uskutečňován třením od hnacího bubnu. Napnutí pásu umožňují napínací zařízení. 

Správnou polohu pásu zajišťují podpěrné válce (obrázek 4-6). Některé z nich mohou mít i 

funkci hnací. Na pás jsou kladené různé nároky, neboť může pracovat ve velmi složitých 

podmínkách a čelí značnému opotřebení. Při výběru dopravních pásů nás zajímá: 

 Pevnost pásu s ohledem na namáhání 

 Pružnost pásu 

 Životnost pásu s ohledem na pracovní prostředí a cyklické namáhání. [2] 
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Obrázek 4-6 Možnost uložení pásu 

Tvar a složení struktury pásu, je záležitostí specializovaných firem. S ohledem na pracovní 

podmínky se na výrobu pásů používají tyto materiály: 

 Tkaninové pásy určeny pro lehké, nenáročné provozy. Používají se na krátké 

vzdálenosti a maximální teplotu do 75°C. 

 Pásy z pogumovaných textilií se používají na krátké, střední i dlouhé vzdálenosti a 

můžeme je použít do teplot 120°C. 

 Pásy ocelové mají určení pro speciální provozy. Teplota pro použití těchto 

materiálů je až 450°C. 

 Pásy kovové se tvoří vhodným spojováním prvků. Používají se pro velmi vysoké 

teploty, které závisí na druhu použitého materiálu. 

Spojování pásů se realizuje lepením za studena, vulkanizací nebo mechanickými svěrkami.  

Uvedené pásy mají použitelnost na chod v rovině nebo mírném sklonu maximálně 

     °. [2] 

Pro větší sklony používáme upravené pásové dopravníky. Nejčastěji se jedná o úpravy 

jen na pásu. Pás opatříme příčnými žebry a tím dosáhneme, že se sklon dopravníku zvětší 

na      °. Jestli nám ani takový sklon nestačí, lze zvlnit boční stěny pásu a dosáhneme 

úhlu      °. Nevýhodou všech zmiňovaných typů pásu je obtížné čištění a 

komplikované vedení vratné větve. [4]  

O životnosti pásů většinou nerozhoduje cyklické namáhání, ale různé jevy únavy jako 

rozlepení vrstvy pásu, projevujících se trhlin a další. 

Další výhodou pásových dopravníků je fakt, že můžeme materiál nakládat nebo 

sesunout z pásu v kterémkoliv místě. Na shrnutí používáme nejčastěji shrnovací pluh 

(obrázek 4-7). [5] 

 

Obrázek 4-7 Schéma shrnovacího pluhu [5] 
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4.2.2 Hrabicové dopravníky 

Hrabicové dopravníky jsou určeny pro dopravu sypkých materiálů. Materiál se 

přepravuje žlabem pomocí lopatek, které před sebou materiál tlačí. Využíváme ho pro 

dopravu vodorovnou nebo s maximálním sklonem 45°. Lopatky jsou připevněny se stejnou 

roztečí na jednom nebo dvou řetězech, které je pohání. Rychlost dopravníku se udává 

v rozmezí            . 

Základním prvkem hrabicových dopravníků je pevný otevřený žlab. Ve žlabu se 

pohybují hrabice s určitou roztečí, které až 

na minimální mezeru vyplňují celý žlab. 

Mezera mezi hrabicemi a žlabem se uvádí 

       (obrázek 4-8). V dřevařském 

průmyslu se používají hrabice dřevěné nebo 

ocelové. Tvar žlabu může být pravoúhlý 

nebo lichoběžníkový. Rozdíl oproti pásovým 

dopravníkům je ten, že materiál není unášen, ale hrne 

se hrabicemi v nepohyblivém dopravním žlabu. 

Nevýhodou hrabicových dopravníku je fakt, že materiál se může v mezerách drtit. 

Výhodou je, že dopravní žlab může být opatřen šoupátky (uzavíratelnými otvory), které 

umožňují, že materiál může být odebírán z více míst dopravníku. 

Základním konstrukčním a tažným elementem je řetěz, který je veden po kladkách 

nebo je smýkán po povrchu žlabu. Používá se řetěz Gallův nebo Ewartův, který s sebou 

unáší hrabice. K pohybu řetězů nám slouží řetězová kola. 

Hrabice mají různé tvary vzhledem k dopravovanému materiálu a jsou připevněny 

k tažným řetězům. Jejich základním rozměrem je šířka b [m]. Tento rozměr je nepatrně 

menší než vnitřní šířka žlabu B [m]. Na šířce závisí další rozměr – výška h [m]. Poměr 

výšky a šířky se doporučuje zvolit: 

 
 

 
                  á          é    ě ší         í 

 
 

 
                  á     é      é    ě ší         í 

 
 

 
                  á     é      é      ší         í 

Dopravu hrabicovými dopravníky nepovažujeme za zcela plynulou, ale spíše plynulou. 

Je to s ohledem na rozteče mezi jednotlivými hrabicemi, které neumožňují vytvořit vždy 

kontinuální tok materiálu ve žlabu. [2] 

Obrázek 4-8 Princip hrabicového 

dopravníku [2] 
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4.2.3 Korečkové dopravníky 

Korečkové dopravníky se používají pro přepravu sypkého materiálu. Používají se jako 

dopravníky s velkým sklonem. Dopravník je svislý nebo 

nakloněný s úhlem minimálně 60°. Základním elementem je 

koreček, který přepravuje materiál a je pevně spojený 

s tažným elementem. Má-li koreček výkyvné uložení, 

dopravníky nazýváme konveyory. Tažný element je pás 

nebo řetěz. Korečkový dopravník je uzavřen v prachotěsné 

plechové šachtě. Poháněcí stanice se nachází nahoře, 

napínací element dole. Kapacita korečkových dopravníků je 

do           a dopravní výšky do 90 m. Velikost 

dopravní výšky omezuje pevnost tažného orgánu. Rychlost 

korečkového dopravníku se uvádí v rozmezí           

    a maximální až          .  Princip dopravníku na 

obrázku 4-9. 

Jako tažný element používáme: 

 Pásy – Pryžové, z umělé hmoty, textilní (tkaný, pletivový). Pro vlhké provozní 

podmínky a dopravní výšky do 30 m. 

 Řetězy – Článkové, Gallovy, Ewartovy atd. Určeny pro těžké pracovní podmínky a 

dopravní výšky až 90 m. [2] 

Korečky jsou pevně spojené tvarované nádoby. Jsou vyrobeny z ocelového plechu a 

svařeny z několika dílů. Objem korečku může být až 0,15 m
3
. Šířka se udává v rozmezí 

          . Tvar korečků (obrázek 4-10) je dán normou podle druhu materiálu a 

druhu dopravy. Uspořádání korečků je taktéž doporučováno normou (ČSN 26 2008 – 

korečkové elevátory, ON 26 2002). [2] 

Korečky plníme třemi různými způsoby. Jedná se o nasypávání, hrabaní a smíšený 

způsob. Nejvíce se používá nasypávání. Hrabání používáme jen u lehkých, dobře sypkých, 

nelepivých materiálů. U smíšeného způsobu část materiálu padá na dno násypky, kde je 

nabírána zpětnou větví. Do plna se korečky naplní dosypáváním. [2] 

Obrázek 4-9 Schéma 

korečkového dopravníku [1] 
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Obrázek 4-10 Druhy korečků [5]  

 

U konstrukce korečkového dopravníku hraje významnou roli způsob vyprazdňování, 

který je gravitační nebo odstředivý. Druh vyprazdňování závisí na úhlové rychlosti   

hnacího bubnu.  

 U gravitačního vyprazdňování materiál volně přepadává přes vnější stranu korečku 

a dále je odveden středem mezi větvemi dopravníku nebo jej usměrňuje zadní stěna 

předchozího korečku. Jsou pro něj charakteristické malé dopravní rychlosti 

         . Tažné elementy u gravitačního vyprazdňování jsou pásy.  

 Při odstředivém vyprazdňování materiál předává přes vnější stranu korečku a dále 

se pohybuje po balistické křivce. Charakteristické dopravní rychlosti jsou udávány 

             . Tažné elementy při odstředivém vyprazdňování jsou většinou 

řetězy. [2] 

4.2.4 Redlery 

Redlery pracují na podobném konstrukčním principu jako hrabicové dopravníky. 

Řadíme je mezi dopravníky hrnoucí. Redler je tvořen uzavřeným plechovým žlabem, 

kterým se pohybuje tažný element s unášeči (obrázek 4-11). Tažný element tvoří podle 

velikosti dopravníku jeden nebo dva řetězy, které jsou vedeny přes řetězová kola a 

napínací řetězové kladky ve žlabu dopravníku. Dolní část řetězu se s unášeči pohybuje po 

vyměnitelném dnu žlabu, horní část se vede po vodítkách. Vodítka jsou zpravidla navařené 

úhelníky ke svislým stěnám žlabu. Přiváděný materiál padá na dno žlabu, kde jej posunují 

unášeče vedeny řetězem. Ve dně žlabu máme výsypky uzavíratelné šoupátky. [2] 
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Obrázek 4-11 Schéma redleru 

Hlavní rozdíl oproti hrabicovým dopravníkům je, že unášeče nevyplňují celý průřez 

žlabu. I způsob dopravy je jiný. Redlery umožňují dopravu vodorovnou, šikmou, svislou 

nebo kombinovanou. [2] 

Redlery mají při srovnání s ostatními dopravníky při stejném výkonu nejmenší příčný 

průřez a jsou jediným mechanickým zařízením, které dokáže rovnoměrně dopravovat 

materiál ve svislém směru. Rovnoměrně materiál dopravuje i ve vodorovném směru bez 

potřeby dávkovačů, např. při přímém výtoku materiálu ze zásobníku. Redlery se používají 

pro dopravu sypkých hmot např. třísky, uhlí do velikosti částic 50 mm, popelu apod. 

Nevhodné do redlerů jsou vlhké, kašovité materiály. Stejně tak kusový koks, štěrk, písek 

apod. Dopravovaný materiál může mít teplotu až 300°C. [2] 

Pro šířky žlabu menší než 500 mm se používá jeden unášecí řetěz. Když je šířka žlabu 

větší než 500 mm, použijeme dva řetězy. Řetězy pro redlery mají normalizované rozteče 

100, 125, 160, 200 a 250 mm. Při použití jednoduchého řetězu se většinou používají první 

čtyři rozteče. Články řetězů s roztečemi 100, 125 a 160 jsou kovány v zápustce a jsou 

vyrobeny z materiálu ČSN 12 010, cementovány a 

kaleny. U dvojitých řetězů se používají jen dvě 

největší rozteče. Tyto články mají, jak jste se mohli 

dozvědět v předchozím textu, rozteče 200 a 250 mm 

a jsou odlity z oceli 42 2650. Unášeče se vyrábí 

z materiálu ČSN 11 373 a jsou přivařeny 

ke článkům. 

Pro správnou funkci redleru je typické, že jsou 

v celkové výšce dopravovaného materiálu rozdílné 

druhy dopravy (obrázek 4-12). Ve spodní části žlabu je 

materiál o výšce h1 posunován přímo unášečem. 

Materiál nad touto vrstvou je dopravován téměř jak u 

Obrázek 4-12 Princip unášení 

materiálu v redleru [5] 
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pásového dopravníku. Vrstvu značíme h2. Pro redlery je typické, že vrstva h2 je násobně 

větší než vrstva h1. Při pohybu materiálu dochází ve žlabu ke tření materiálu a boční stěny. 

Tažná síla unášeče se na materiál převádí jen vnitřním třením. Pro splnění správné funkce 

redleru musí být mezi částicemi splněny určité podmínky. [5] 

Jestliže zvolíme vrstvu h2 moc velkou, tření materiálu o stěny žlabu bude tak velké, že 

řetěz s unášečem bude materiálem “protahován“ bez toho, aby docházelo k dopravě 

materiálu. Aby k tomu nedocházelo, musí být poměr h1/h2 takový, aby napětí   ve 

vodorovném směru x-x dosahovalo kladných hodnot. Jakmile tomu tak nebude, částice 

mezi vrstvami h1 a h2 se budou pohybovat a dopravník nebude plnit správně svoji funkci. 

 [2] 

Skutečná rychlost dopravovaného materiálu je vždy menší než rychlost unášečů. 

Rychlost unášečů je normalizovaná a uvádí se v rozmezí                . Pro 

abrazivní materiály se doporučuje rychlost do            . Množství dopravovaného 

materiálu je omezeno pevností tažných řetězů. Přesto může dosahovat až           a to 

až do sklonu dopravníku 18°, po který se neprojevuje žádné snížení dopravovaného 

množství materiálu. Potřebný příkon vodorovného redleru se skládá ze dvou složek, 

kterými jsou: 

 Příkon potřebný pro dopravu materiálu 

 Příkon potřebný pro pohon dopravníku (bez materiálu) 

U šikmých dopravníků je důležité započítat potřebný výkon pro 

zvedání materiálů na dopravní výšku. 

Princip svislých redlerů se odvíjí z teorie šíření tlaků v sypkých 

hmotách. Svislý má vždy určitou část vodorovnou. Materiál, který se 

nahrne do svislé části, se ihned doplňuje další materiálem z násypky. 

To způsobí, že materiál začne pohybovat svislou částí vzhůru. Se 

zvyšující se výškou začne materiál na stěnu žlabu působit tlak a 

vyvolá tím třecí síly, které způsobí zhutnění materiálu a ve žlabu 

nastane plynulý pohyb směrem vzhůru. [5] 

 

 

  

Obrázek 4-13 

Svislý redler [6] 
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5 Výpočet pro návrh pohonu dopravníku 

V následující kapitole se řeší na základě vstupních hodnot materiálu (třísky) 

procházejícího dopravníkem a unášecími členy (řetěz, hrabla) celkové zatížení 

v dopravníku a rychlost dopravníku. Z těchto parametrů se následně určí potřebný příkon 

motoru a proběhne volba vhodného motoru s převodovkou. 

5.1 Struktura dopravovaného materiálu 

Měrná hmotnost třísky – “volně sypané, absolutně suché“ -                  . 

Měrnou hmotnost třísky za roztřískovačem    a sušárnou    určím pomocí vztahu (5.1.1), 

(5.1.2). 

Vlhkost třísky za roztřískovačem určíme tak, že přičteme          hmotnostního 

objemu volně sypané, absolutně suché třísky    . 

                               (5.1.1) 

Vlhkost třísky za sušárnou určíme tak, že přičteme         hmotnostního objemu volně 

sypané, absolutně suché třísky    . 

                                (5.1.2) 

Pro výpočet průměrných hodnot hmotnostního toku kulatiny použijeme hodnoty 

vycházející z tabulky 5.1: 

Projektovaná kapacita pro OSB 3, založena na šířce desky  2 500 mm 

Výška 

desky 

mm 

Doba 

ohřevu 

s∙mm
-1

 

Výrobní 

rychlost 

mm∙s
-1 

 

Hustota 

desky 

kg∙m
-3

 

Kapacita 

na den 

m
3
∙22,8h

-1
 

Kapacita na 

rok m
3
∙350 dní

-1
 

6 8,8 1 182 640 1.481 518.204 

10 8,8 709 620 1.481 518.204 

11 8,8 645 620 1.481 518.204 

12 8,8 591 610 1.481 518.204 

13 8,8 545 610 1.481 518.204 

16 9,2 433 610 1.488 506.688 

19 9,2 365 610 1.488 506.688 

25 10,0 250 600 1.303 456.019 

32 11,5 170 590 1.133 396.538 

38 13,0 126 580 1.002 350.784 

Tabulka 5-1 Parametry výsledných OSB desek [8]  
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Výška výsledné desky -         . 

Šířka desky s přídavkem na ořezání -            . 

Šířka výsledné desky -           . 

Hustota výsledné desky -               . 

Rychlost vrstveného pásu -              . 

Objemový tok na pásu -                  . 

Průměrné hodnoty hmotnostního toku kulatiny     se spočítají z hustoty výsledné desky 

    a objemového toku na pásu    . 

     
  
  

  
                          (5.1.3) 

Rozdělení třísky 

Při výrobě se tříska dělí na povrchovou a střední vrstvu. Povrchovou vrstvu tvoří 55% a 

střední vrstvu 45% z celkového hmotnostního toku kulatiny    . 

                                       (5.1.4) 

5.2 Vstupní hodnoty pro zvolený dopravník 

Dopravník je určen pro dopravu povrchové třísky    , jejíž hodnotu navýšíme o 

bezpečnostní faktor         . 

Výsledný hmotnostní tok materiálu v dopravníku vyjádříme vztahem (5.2.1). 

                                      (5.2.1) 

Dopravní kapacita redleru, výpočet průměrné rychlosti dopravníku 

Rozsah rychlostí redleru výrobce udává                     . Volím rychlost 

redleru               . 

Šířka redleru           . 

Průměrná výška vrstvy v dopravníku          . 

Objemový tok v dopravníku     určíme z celkového hmotnostního toku materiálu 

v dopravníku     a měrné hmotnosti třísky     dle vzorce (5.2.2). 

    
 
   

   
 

  
 
 
      
      

  
                 

(5.2.2) 
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Obsah průměrné vrstvy třísky v dopravníku    vypočítáme pomocí průměrné šířky vrstvy 

   a průměrné výšky vrstvy    vzorcem (5.2.3). 

   
     
   

 
        

   
          (5.2.3) 

Průměrná rychlost dopravníku     se určí dělením objemového toku v dopravníku     

(5.2.2) a obsahu průměrné vrstvy třísky    ve vzorci (5.2.4). 

    
   
  

 
      

     
                             (5.2.4) 

5.3 Vstupní parametry pro výpočet zatížení v jednotlivých sekcích 

dopravníku 

Šířka redleru           . 

Maximální výška dopravované třísky      
       . 

Měrná hmotnost třísky v dopravníku                  (5.1.2). 

Hmotnost třísky na 1 metr délky     ve vzorci (5.3.1). 

    
        

   
      

        

   
          

(5.3.1) 

               

Z tabulky 5-2  volím řetěz dopravníku WH106XHD. 

Číslo řetězu 

Rozteč 

řetězu 

mm 

Mez 

pevnosti  

kg 

Přípustné 

pracovní 

zatížení 

Průměrná 

hmotnost řetězu 

na 1 m délky v 

kg 

WR78XHD 66,954 16,330 2,722 9,400 

WH78XHD 66,954 16,330 2,722 9,400 

WR82XHD 78,105 22,861 3,810 12,600 

WH82XHD 78,105 25,855 4,309 12,600 

WR124XHD 103,200 38,556 6,441 21,700 

WH124XHD 103,200 55,339 9,253 21,700 

WR106XHD 153,670 38,556 6,441 17,600 

WH106XHD 153,670 55,339 9,253 17,600 

WR132XHD 153,670 54,432 9,072 22,800 

WH132XHD 153,670 55,339 9,253 22,800 

Tabulka 5-2 Parametry řetězu udávající výrobcem [10] 
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Volím řetězové lišty z tabulky 5-3 typu UHMW. 

Řetězové lišty  

Vlastnosti Jednotka Hodnoty 

Materiál Typ UHMW 

Hustota g∙cm
-3

 0,955 

Mez pevnosti v tahu MPa 43,437 

Maximální prodloužení % 400 

Modul pružnosti MPa 758,423 

Tvrdost, Shore D   68 

Koeficient tření Statický 0,25 

Koeficient tření Dynamický 0,15 

Bod tání °C 132,222 

Maximální provozní teplota °C 93,333 

Dlouhodobá provozní teplota °C 82,222 

Absorpce vlhkosti % 0 

Tabulka 5-3 Parametry řetězových lišt udávané výrobcem [12] 

Hmotnost řetězu na 1 metr délky                 . 

Hrabice je know-how firmy KTC Panelboard LTD, která uvádí její hmotnost         . 

Rozmístění hrabic v dopravníku je 1 hrabice na metr délky. 

Celková hmotnost řetězů a hrabice se vypočítá vzorcem (5.3.2). 

                                         (5.3.2) 

Dále si dopravník rozdělíme na 3 sekce a počítáme potřebnou sílu k pohybu materiálu 

dopravníkem vzhůru.  

 

Obrázek 5-1 Rozdělení dopravníku na jednotlivé sekce 
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5.4 Sekce 1. 

Parametry: 

Délka sekce 1.            . 

Sklon sekce 1.       . 

Tíhové zrychlení             . 

Koeficient tření dopravované třísky        . 

Koeficient tření řetězu        . 

Hmotnost třísky na 1 metr délky                 (5.3.1). 

Řešení zatížení vzhůru: 

Sekci 1. řeším jako pohyb materiálu po nakloněné rovině s konečným vyjádřením ve 

vzorci (5.4.1). Nejprve řeším sílu       potřebnou pro tah řetězu s hrably dopravníkem 

vzhůru.  

                                        

(5.4.1)                                                  

          

Následně řeším sílu    
 potřebnou sílu pro pohyb materiálu vzhůru s ohledem na tření 

v dopravníku. 

   
                                 

(5.4.2)                                                 

         

Výsledná síla     potřebná v sekci 1. táhnoucí materiál s řetězem a hrably vzhůru.  

             
                     (5.4.3) 

 

Řešení zatížení dolů: 

Směrem dolů řešíme pouze sílu        posouvající řetěz s hrably proti směru dopravy 

materiálu. 

                                         

(5.4.4)                                               = 
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5.5 Sekce 2 

Parametry: 

Úhel přechodového oblouku                . 

             . 

   
        . 

Řešení zatížení v oblouku: 

K řešení obloukové části jsem zvolil metodu vláknového tření. Tato metoda využívá 

zatížení z předchozí části a úhel oblouku v radiánech. 

             
                                  

(5.5.1) 

   
    

                                     
(5.5.2) 

Síla výsledná     působící v oblouku táhnoucí materiál vzhůru: 

             
                               (5.5.3) 

5.6 Sekce 3. 

Parametry: 

Délka sekce 3.            . 

Sklon sekce 3.       . 

Řešení zatížení vzhůru: 

Sekce 3. se řeší stejně jako sekce 1., takže se počítá pohyb po nakloněné rovině. Nejprve se 

řeší síla       potřebná na tah řetězu s hrably dopravníkem vzhůru.  

                                        

(5.6.1)                                                  
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Následně stejným způsobem vyřeším sílu    
vyjadřující potřebnou sílu pro pohyb 

materiálu vzhůru s ohledem na tření v dopravníku.   

   
                                 

(5.6.2)                                                 

         

Výsledná síla     potřebná v sekci 3. táhnoucí materiál s řetězem a hrably vzhůru.  

             
                      (5.6.3) 

Řešení zatížení dolů: 

Směrem dolů řešíme pouze sílu        posouvající řetěz s hrably proti směru dopravy 

materiálu. 

                                         

(5.6.4)                                                

         

5.7 Celková síla Fc potřebná k pohybu 

Celkovou sílu spočítáme jako sumu výsledných hodnot ve směru dopravníkem vzhůru. 

                              
(5.7.1) 

                                          

5.8 Výpočet požadovaného příkonu 

5.8.1 Teoretický dopravní příkon 

Pro výpočet teoretického dopravního příkonu využijeme celkovou sílu    (5.7.1) a rychlost 

redleru              . 

   
     
    

 
           

     
           (5.8.1) 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    KLUG MIROSLAV 

33 

5.8.2 Požadovaný příkon pohonu včetně bezpečnostního a rizikového faktoru 

k2 

Požadovaného příkonu    dosáhneme zvětšením teoretického příkonu    (5.8.1) o 

bezpečnostní faktor          . 

                                (5.8.2) 

5.9 Volba pohonu a převodovky 

Z důvodu nepřetržitého provozu volím motor s převodovkou K157DRE180LC4/TF. 

Jedná se o kuželočelní převodový motor s hlavními parametry: 

Výkon motoru: 22 kW. 

Jmenovité otáčky motoru: 1480 min
-1

. 

Výstupní otáčky: 15 min
-1

. 

Potřebné napětí pro motor: 400/690 V.  [11] 

Kompletní technické údaje viz. příloha B. 

Pro spojení kuželočelního převodového motoru a hřídele volím pružnou spojku 

FLEXOMAX G 295 viz. příloha D. [13] 
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6 Ekonomické zhodnocení práce 

6.1 Navrhovaný pohon dopravníku 

Množství Označení Cena EUR 

1,00 ks Kuželočelní převodový motor 7 728,45 € 

 K157DRE180LC4/TF 

1,00 ks Pružná spojka 

 FLEXOMAX G 295  592,30 € 

Celkem   8 320,75 € 

6.2 Stávající pohon dopravníku 

Množství Označení/ Objednací číslo Cena 

1,00 ks Čelní převodovka 3 538,68 € 

 R147AD5/P 

1,00 ks Asynchronní motor 2 250,80 € 

 DRE180LC4/FI/TF 

1,00 ks Pastorek  253,43 € 

 200U19H 

1,00 ks Hnané řetězové kolo  880,25 € 

 200U40 

1,00 ks Řetěz  802,99 € 

 RC 200-1 

1,00 ks Hnací řemenice   50,55 € 

 3 5V 710 SF 

1,00 ks Hnaná řemenice   67,31 € 

 3 5V 1030 SF 

3,00 ks Řemen   43,95 € 

 5VX710 

Celkem  7 887,96 € 

6.3 Shrnutí 

Z ekonomické stránky je stávající varianta levnější, ale doporučoval bych variantu 

s kuželočelním převodovým motorem z důvodu menších servisních nákladů. Vyšší servisní 

náklady u stávajícího dopravníku způsobují opotřebení a následná výměna řetězových kol 
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mezi hřídelí dopravníku a převodovkou. Dále je větší opotřebení v ložiscích kvůli 

potřebnému předpětí řemenů, vytažení řemenů a jejich následné výměně. Servisní náklady 

na obě převodovky jsou stejné udávané výrobcem a zahrnují maximálně výměnu oleje 

provedenou firmou, která motor s převodovkou dodala. U kuželočelního převodového 

motoru nepotřebujeme na skladě žádné náhradní díly ani pracovníky údržby, které je třeba 

dlouhodobě platit. Z těchto důvodů bych vybral jako pohon dopravníku nově zvolený 

kuželočelní převodový motor. 
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7 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá adaptací konstrukce řetězového dopravníku 

ve dřevařském průmyslu při výrobě OSB desek. Hlavní náplní práce je volba pohonu, 

převodovky, řetězu, řetězových lišt a jejich porovnání se stávajícím poháněcím ústrojím 

dopravníku. 

V úvodní části je představena firma KTC Dřevoprojekt s.r.o., pro kterou se bakalářská 

práce realizuje. Nahlédneme do základní charakteristiky dřevěných sypkých materiálů a 

jejich fyzikálních vlastností, které mají při dopravě velký vliv na materiál a jsou při volbě 

dopravního zařízení důležité. 

Následující kapitola řeší problematiku druhů dopravy sypkých hmot. Představí se tři 

hlavní skupiny. Jedná se o mechanickou, hydraulickou a pneumatickou dopravu. 

Nejvhodnější pro dřevěné sypké materiály s ohledem na jejich vlastnosti je mechanická 

doprava. 

Rozsáhlá čtvrtá kapitola představí všechny druhy mechanické dopravy sypkých 

materiálů, která se rozděluje do dvou hlavních kategorií, jimiž jsou dopravníky s tažnými 

elementy a dopravníky bez tažných elementů. Proběhne seznámení s hlavními parametry, 

výhodami a nevýhodami. 

Ve výpočtové části se řeší zatížení v dopravníku na základě vstupních hodnot třísky, 

kterými jsou měrná hmotnost třísky “volně sypané, absolutně suché“                            

                 , hustota výsledné desky                a objemový tok na 

páse                  . Z předešlých hodnot vyjdeme při výpočtu průměrných 

hodnot hmotnostního toku kulatiny                  , díky kterým rozdělíme třísku 

na povrchovou a střední vrstvu. Navrhovaný dopravník slouží pro přepravu povrchové 

třísky. Dále pracujeme s hodnotami hmotnostního toku povrchové třísky                    

                  a zvolíme rychlost dopravníku z intervalu uváděným výrobcem 

              . 

K výpočtu zatížení v dopravníku je třeba znát základní parametry dopravníku a 

materiálu, kterými jsou šířka dopravníku           , maximální výška přepravované 

třísky      
        a měrná hmotnost vlhké třísky za sušárnou                               

                . Ze zadaných hodnot vypočítáme hmotnost třísky na jeden metr 

délky                 . Zvolí se řetěz dopravníku WH106XHD a řetězové lišty 

UHMW. Unášecí elementy mají velkou hmotnost, která se projeví ve výsledném zatížení 

při volbě pohonu, takže je při řešení dopravníku nesmíme zanedbat. Jedná se o hmotnost 

řetězu na jeden metr délky                 , kterou zjistíme z katalogového listu. 
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Hrabice jsou know-how firmy KTC Panelboard LTD. Jsou rozmístěny jedna na jeden metr 

délky dopravníku a jejich hmotnost je         .  

Pro zjednodušení výpočtu si dopravník rozdělíme do tří sekcí. Sekci 1. a sekci 3. 

řešíme pomocí nakloněné roviny. Pro každou část vypočítáme tahovou sílu    potřebnou 

směrem vzhůru a tahovou sílu       proti směru dopravy. Sekci 2. vypočítáme pomocí 

teorie vláknového tření v oblouku. Celková síla             vyjde při sečtení všech sil 

ve směru dopravníkem vzhůru. 

Teoretický příkon              vypočítáme pomocí celkové zatěžující síly    a 

zvolené rychlosti dopravníku   . Kvůli bezpečnosti teoretický příkon zvětšíme 

bezpečnostní faktor    a získáme tím potřebný příkon motoru             . 

Při volbě pohonu s převodovkou je brán v potaz nepřetržitý provoz dopravníku a 

možnost přetížení z důvodů poruchy předchozích strojních zařízení ve zpracování třísky. 

Z těchto příčin se volí kuželočelní převodový motor K157DRE180LC4/TF s výkonem 

motoru 22 kW a pružná spojka FLEXOMAX G 295. 

Stávající pohon je tvořen motorem, řemenovým převodem, převodovkou a řetězovým 

převodem. Při ekonomickém porovnání zvoleného kuželočelního převodového motoru a 

již zmíněného poháněcího zařízení jsem zjistil, že nová varianta má vyšší pořizovací 

náklady, ale z dlouhodobého hlediska je vhodnější kuželočelní převodový motor, protože 

není potřebná téměř žádná technická údržba, tudíž jsou servisní náklady zanedbatelné. U 

dosavadního pohonu je třeba zajistit předpětí řemenů, které způsobuje větší opotřebení 

ložisek. Dále je nutné kontrolovat vytažení řemenů a zaručit jejich výměnu. Příčinou nutné 

údržby řetězového převodu je velké opotřebení řetězových kol a jejich následná výměna. 

V konečném součtu bych zvolil jako vhodnější variantu nový kuželočelní převodový 

motor. 
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Příloha E – Výpočtové makro v programu Microsoft Excel pro motor s převodovkou 

Redler 
Měrná hmotnost třísky - "volně sypané, absolutně suché" kg∙m

-3
 44,850 

Vlhkost třísky za roztřískovačem %  110,00% 

Měrná hmotnost třísky za roztřískovačem kg∙m
-3

 94,185 

Vlhkost třísky za sušárnou % 15,00% 

Měrná hmotnost třísky za sušárnou kg∙m
-3

 51,578 

Hustota výsledné desky kg∙m
-3

 620 

Výška desky mm 11 

Šířka desky s přídavkem na ořezání mm 2 805 

Konečná šířka desky mm 2 500 

Rychlost vrstveného pásu mm∙s
-1

 645 

Objemový tok na pásu m
3
∙h

-1
 71,640 

Průměrné hodnoty hmotnostního toku kulatiny kg∙h
-1

 44 417 

Rozdělení: 

Povrchová vrstva % 55,00% 

Hmotnostní tok povrchové vrstvy kg∙h
-1

 24 429 

Střední vrstva % 45,00% 

Hmotnostní tok střední vrstvy kg∙h
-1

 19 988 

Průměrné hodnoty pro dopravník kg∙h
-1

 24 429 

Navýšení o bezpečnostní faktor % 17,90% 

Celkový hmotnostní tok v dopravníku kg∙h
-1

 28 802 

Dopravní kapacita redleru 

Rozsah rychlostí 0,41≈0,58 m∙s
-1

     

Objemový tok v dopravníku m
3
∙min

-1
 10,703 

Rychlost při průměrném zatížení: 

Šířka vrstvy mm 1600 

Výška vrstvy mm 203 

Obsah průměrné vrstvy m
2
 0,325 

Průměrná rychlost dopravníku m∙min
-1

 32,953 

Šířka dopravníku: mm 1600 

Maximální výška přepravované třísky mm 432 

Vlhkost třísky % 15,00% 

Měrná hmotnost třísky - "volně sypané, absolutně suché" kg∙m
-3

 44,850 

Měrná hmotnost vlhké třísky  kg∙m
-3

 51,578 

Hmotnost třísky na 1 metr délky kg∙m
-1

 35,650 

Hmotnost řetězu na 1 metr délky kg∙m
-1

 17,600 

Hmotnost hrabice na 1 metr délky kg∙m
-1

 37 
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Celková hmotnost řetězu a hrabice kg∙m
-1

 72,200 

Třecí koeficient řetězu - 0,20 

Třecí koeficient třísky - 0,45 

1. sekce 

Délka části m 12,200 

Sklon ° 30 

Tíhové zrychlení m∙s
-2

 9,81 

Zatížení vzhůru     

Potřebná síla F k tažení řetězu s hrably N 5817 

Potřebná síla F k tažení materiálu N 3796 

Suma sil pro tah materiálu vzhůru N 9613 

Zatížení dolů     

Potřebná síla F k tažení řetězu s hrably N 2824 

2. sekce  

Délka části m 4,500 

Úhel přechodového oblouku rad 0,349 

Zatížení     

Potřebná síla F k tažení řetězu s hrably N 6238 

Potřebná sílá F k tažení materiálu N 4442 

Síla působící v oblouku při tahu materiálu vzhůru N 1067 

3. sekce  

Délka části m 26,800 

Sklon ° 10 

Tíhové zrychlení m∙s
-2

 9,81 

Zatížení vzhůru     

Síla na řetěz a hrabla N 7035 

Síla na materiál N 5781 

Suma sil pro tah materiálu vzhůru N 12816 

Zatížení dolů     

Síla na řetěz a hrabla N -443 

Celkový tah v řetězu potřebný k pohybu N 21115 

Teoretický dopravní příkon kW 12,247 

Požadovaný příkon včetně bezpečnostního a rizikového 

faktoru k1=1,3333 
kW 16,329 
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Příloha F - Kusovník pro motor s převodovkou 
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Příloha G – Výpočtové makro v programu Microsoft Excel pro dosavadní řešení pohonu 

dopravníku 

Redler 

Měrná hmotnost třísky - "volně sypané, absolutně suché" kg∙m
-3

 44,850 

Vlhkost třísky za roztřískovačem %  110,00% 

Měrná hmotnost třísky za roztřískovačem kg∙m
-3

 94,185 

Vlhkost třísky za sušárnou % 15,00% 

Měrná hmotnost třísky za sušárnou kg∙m
-3

 51,578 

Hustota výsledné desky kg∙m
-3

 620 

Výška desky mm 11 

Šířka desky s přídavkem na ořezání mm 2 805 

Konečná šířka desky mm 2 500 

Rychlost vrstveného pásu mm∙s
-1

 645 

Objemový tok na pásu m
3
∙h

-1
 71,640 

Průměrné hodnoty hmotnostního toku kulatiny kg∙h
-1

 44 417 

Rozdělení: 

Povrchová vrstva % 55,00% 

Hmotnostní tok povrchové vrstvy kg∙h
-1

 24 429 

Střední vrstva % 45,00% 

Hmotnostní tok střední vrstvy kg∙h
-1

 19 988 

Průměrné hodnoty pro dopravník kg∙h
-1

 24 429 

Navýšení o bezpečnostní faktor % 17,90% 

Celkový hmotnostní tok v dopravníku kg∙h
-1

 28 802 

Dopravní kapacita redleru 

Rozsah rychlostí 0,41≈0,58 m∙s
-1

 =>volím: m∙s
-1

 0,580 

Objemový tok v dopravníku m
3
∙min

-1
 10,703 

Rychlost při průměrném zatížení: 

Šířka vrstvy mm 1 600 

Výška vrstvy mm 203 

Obsah průměrné vrstvy m
2
 0,325 

Průměrná rychlost dopravníku m∙min
-1

 32,953 

Šířka dopravníku: mm 1600 

Maximální výška přepravované třísky mm 432 

Vlhkost třísky % 15,00% 

Měrná hmotnost třísky - "volně sypané, absolutně suché" kg∙m
-3

 44,850 

Měrná hmotnost vlhké třísky  kg∙m
-3

 51,578 

Hmotnost třísky na 1 metr délky kg∙m
-1

 35,650 

Hmotnost řetězu na 1 metr délky kg∙m
-1

 17,600 
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Hmotnost hrabice na 1 metr délky kg∙m
-1

 37 

Celková hmotnost řetězu a hrabice kg∙m
-1

 72,200 

Třecí koeficient řetězu - 0,20 

Třecí koeficient třísky - 0,45 

1. sekce 

Délka části m 12,200 

Sklon ° 30 

Tíhové zrychlení m∙s
-2

 9,81 

Zatížení vzhůru     

Potřebná síla F k tažení řetězu s hrably N 5 817 

Potřebná síla F k tažení materiálu N 3 796 

Suma sil pro tah materiálu vzhůru N 9 613 

Zatížení dolů     

Potřebná síla F k tažení řetězu s hrably N 2 824 

2. sekce     

Délka části m 4,500 

Úhel přechodového oblouku rad 0,349 

Zatížení     

Potřebná síla F k tažení řetězu s hrably N 6 238 

Potřebná sílá F k tažení materiálu N 4 442 

Síla působící v oblouku při tahu materiálu vzhůru N 1 067 

3. sekce 

Délka části m 26,800 

Sklon ° 10 

Tíhové zrychlení m∙s
-2

 9,81 

Zatížení vzhůru     

Síla na řetěz a hrabla N 7 035 

Síla na materiál N 5 781 

Suma sil pro tah materiálu vzhůru N 12 816 

Zatížení dolů     

Síla na řetěz a hrabla N -443 

Celkový tah v řetězu potřebný k pohybu N 21 115 

Teoretický dopravní příkon kW 12,247 

Požadovaný příkon včetně bezpečnostního a rizikového 

faktoru k1=1,3333 
kW 16,329 

Řetěz dopravníku WH106XHD 

Rozteč řetězu mm 154 

Výška řetězu mm 51 

Počet zubů řetězového kola zubů 15 

Roztečná kružnice mm 741 

Vnější kružnice mm 776 

Otáčky hnací hřídele min
-1

 15 

Přesah za ložiskem mm 203 
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Momentový faktor - 1,50 

Kroutící faktor - 1,25 

Průměr hřídele mm 115 

Řetězový převod od převodovky RC 200 1 

Řetězové kolo na převodovce: 200U40 zubů 40 

Řetězové kolo na hřídeli: 200U19-H zubů 19 

Převodový poměr  2,11 :1 

Rozteč řetězu mm 63,5 

Maximální únosnost kg 43 091 

Zatížení při 100% výkonu pohonu kg 3 543 

Bezpečnostní faktor   12,16 

Výška řetězu mm 57 

Vnější průměr poháněného kola mm 866 

Vnější průměr poháněcího kola mm 443 

Výstupní otáčky na převodovce min
-1

 31,48 

Značka převodovky SEW   

Označení převodovky R147AD5/P 

Převodový poměr převodovky 29,95 :1 

Vstupní otáčky převodovky min
-1

 1 001 

Výpočtový výstupní krouticí moment Nm 3 764 

Teoretický maximální výstupní krouticí moment Nm 6 669 

Maximální krouticí moment převodovky Nm 9 050 

Bezpečnostní faktor 1,36 :1 

Výpočtová síla na hřídeli z převodovky kg 4 421 

Maximální síla na hřídeli z převodovky kg 7 031 

Bezpečnostní faktor 1,59 :1 

Zatížení konce hřídele na vstupu do převodovky kg 289 

Maximální zatížení konce hřídele na vstupu do převodovky kg 432 

Bezpečnostní faktor 1,49 :1 

Přibližný převodový poměr řemenového převodu 1,46 :1 

Řemenice na motoru: 3 5V mm 178 

Řemenice na převodovce: 5V mm 259 

  1,46 :1 

Velikost klínového řemenu 5VX710 

Výkon na jeden řemen kW 14,17 

Počet řemenů ks 3 

Bezpečnostní faktor 1,93 :1 

Skutečná rychlost dopravníku m∙min-1 36,65 
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Příloha H – Kusovník pro dosavadní řešení pohonu dopravníku 
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Příloha CH – Model poháněcí stanice 
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