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Bakalárska práca sa zaoberá návrhom pohonu čeľusťového drviča. V práci je 

spracovaný návrh prevodu pomocou ozubeného remeňa a ponúka stručnú rešerš danej 

problematiky – prehľad používaných typov remeňov v praxi. Ďalšia časť obsahuje niekoľko 

informácií o použitom stroji (drvič DCD 1100x800R). V návrhovej časti je spracovaný 

výpočet prevodu s ozubeným remeňom a jednoduché napínanie. V závere práce je 

napínací systém skontrolovaný metódou konečných prvkov (MKP). Príloha obsahuje 

potrebnú výkresovú dokumentáciu. 

 

Annotation of bachelor thesis 

Hruška, P. Power Design Unit of Jaw Crusher : bachelor thesis. Ostrava: VSB - 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 
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Zoznam použitých značiek a symbolov: 

 

a osová vzdialenosť  [mm] 

a charakteristický rozmer zvaru [mm] 

b šírka remeňa  [mm] 

b charakteristický rozmer zvaru [mm] 

dw roztečný priemer [mm] 

d3,2 priemer závitu [mm] 

ds priemer drieku skrutky [mm] 

F sila [N] 

f súčiniteľ trenia [ - ] 

G tiaž [N] 

g tiažové zrýchlenie [m/s2] 

h charakteristický rozmer zvaru [mm] 

i prevodový pomer [ - ] 

J kvadratický moment [mm4] 

K koeficient dĺžky remeňa [ - ] 

k súčiniteľ bezpečnosti [ - ] 

k3,4 prevodový súčiniteľ [ - ] 

L dĺžka remeňa [mm] 

L10h  životnosť ložiska [hod] 

l dĺžka zvaru [mm] 

l dĺžka pera [mm] 

MO  ohybový moment [N.mm] 

MK  krútiaci moment [N.mm] 

m hmotnosť [kg] 

n otáčky [min-1] 

P výkon [W] 

Ph  stúpanie [ - ] 

p tlak/otlačenie  [Mpa] 
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RA,B  reakčná sila [N] 

Re  medza klzu [Mpa] 

S  plocha [mm2] 

t charakteristický rozmer zvaru  [mm] 

t rozteč [ - ] 

v rýchlosť [m/s] 

W prierezový modul v ohybe/krute  [mm3] 

Y priehyb  [mm] 

z1,2 počet zubov  [ - ] 

 napätie ťahu/tlaku/ohybe [Mpa] 

 napätie v krute/šmyku [Mpa] 

β vrubový súčiniteľ zvaru [ - ] 

α uhol stúpania [ °] 

 trecí redukovaný uhol   [ °] 

 uhol [ °] 

 uhol stúpania závitu [ °] 
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1 Úvod 

Pre pohon rôznych strojov sa okrem spaľovacích a iných motorov, najčastejšie 

používajú elektromotory. Z elektromotora je energia ďalej prenášaná na hnaný stroj 

pomocou rôznych prevodov: reťazových, remeňových,... 

Pri transporte krútiaceho momentu z hnacieho zariadenia na hnané sa pri nižších 

otáčkach a nižších výkonoch,  používajú reťazové prevody. Pri vyšších otáčkach a prenose 

vyšších výkonov sú využívané remeňové prevody.  

Základným predpokladom použitia klinového remeňa je prenos sily v klinovej drážke 

remenice pomocou trenia. Pri ozubených remeňoch však trenie nie je najpodstatnejšie. 

Tieto remene, známe ako synchrónne remene, synchronizujú otáčky dvoch alebo viacerých 

remeníc. Je to cesta k najideálnejšiemu spôsobu, ako nastaviť stále otáčky, jednoducho 

a účinne preniesť krútiaci moment na väčšie vzdialenosti a odstrániť preklzávanie. Firmy 

z celého sveta (Tyma CZ, Contitech, BRECOflex,...) ponúkajú rôzne typy klinových, 

ozubených, alebo plochých remeňov. Pri ich výrobe využívajú technológie overené praxou, 

ktoré dokážu kombinovať podľa potrieb zákazníka. Popritom ponúkajú i softwarové 

vybavenie, výpočtové programy a konštrukčné príručky, pomocou ktorých si užívatelia 

môžu sami navrhnúť remeňový prevod. 

 
obrázok 1.1 remeňový prevod [12] 

Ozubené remene sú vyrábané z termoplastického polyuretánu, ktorý zaručuje vysokú 

odolnosť voči oteru a opotrebeniu. Rozsiahla škála možností použitia rôznych typov kordov 

pri výrobe, zaručuje stálu dĺžku a presnosť remeňa aj pri vyšších zaťaženiach. Svoje 

využitie nachádzajú vo všetkých odvetviach priemyslu od menších prístrojov ako sú filmové 

projektory až po ťažké stroje s vysokým výkonom. Uplatnenie už našli aj ako široké 

dopravníkové pásy. Pri vhodnej úprave reťazového kolesa je možné použiť remeň ako 

náhradu za reťaz. 
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Ak predbežná navrhovaná dĺžka remeňa je väčšia ako výrobca ponúka, existuje 

možnosť spojenia daného typu napríklad spojkami alebo zváraním. Pri výbere spoja však 

dominuje zváraný spoj, pretože ho svojimi vlastnosťami neovplyvňuje žiadnym spôsobom. 

Naopak oproti mechanickým spojom výrazne znižuje hlučnosť pri práci.     

1.1 Cieľ bakalárskej práce 

Práca obsahuje konštrukčný návrh remeňového prevodu pomocou ozubených 

klinových remeňov. Vo výpočtoch je  zahrnutý návrh napínacieho mechanizmu. Oba návrhy 

sú podložené pevnostnými výpočtami a technickou dokumentáciou. 

1. Vypracovanie stručnej rešerše danej problematiky 

2. Spracovanie konštrukčného návrhu remeňového prevodu 

3. Pevnostná kontrola  

4. Vypracovanie výkresovej dokumentácie 
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2 Technológia drvenia kameniva 

Cieľom drvenia kameniva pri výrobe je premena vyťaženej horniny na materiál určitej 

zrnitosti. Premena musí prebiehať postupne od drvenia rúbaniny o rozmeroch rádovo v 

decimetroch až po frakciu materiálu s rozmermi rádovo v milimetroch. 

Hornina sa drví tlakovým alebo dynamickým spôsobom. Tlakové drvenie spočíva vtom, 

že sa väčšie zrna rozpadávajú pôsobením tlaku od drviacich plôch. 

Do skupiny tlakových drvičov patria : 

  -čeľusťové drviče 

  -kužeľové drviče 

  -valcové drviče 

2.1 Čeľusťové drviče 

Medzi najrozšírenejšie typy  patria drviče : jednovzperné a dvojvzperné. Líšia sa od 

seba najmä hnacím mechanizmom a rozdielnym tvarom pohybu drviacich čeľustí. 

Mechanizmus jednovzperného drviča vyjadruje obrázok (2.1) . Mechanizmus 

dvojvzperného drviča vyjadruje obrázok (2.2) . 

  
obrázok 2.1 drvič jednovzperný [9]   obrázok 2.2 drvič dvojvzperný [10]  

 

 V dvojvzpernom čeľusťovom drviči je jedna čeľusť uložená v ráme stroja pevne, 

pričom druhá, pohyblivá je umiestnená na kyvadle. To prostredníctvom excentrickej 

hriadele a vzperných dosiek spolu vykonávajú kyvadlový pohyb. Jednovzperné čeľusťové 

drviče sa vyznačujú tým, že kyvadlo je zavesené priamo na excentrickom hriadeli.  



12 
 

 V bakalárskej práci riešim pohon jednovzperného čeľusťového drviča pomocou 

remeňa. Je to mechanický prevod. Na trhu možno nájsť mnoho druhov remeňov – klinové, 

ploché, ozubené,... 

Pohon u drvičov je v praxi riešený pomocou  klasických klinových remeňov, ktoré 

prenášajú krútiaci moment z hnacej remenice na hnanú. Hnacím strojom je najčastejšie 

elektromotor. Elektromotor pomocou klinových remeňov roztáča zotrvačníky a potom im 

dodáva energiu, ktorú stratili drviace čeľuste pri striedavom tlaku na rozpojovanú horninu 

naspäť (obr. 2.3). Elektromotor je dimenzovaný pre najväčšie zaťaženie, ktoré vzniká pri 

rozbehu zotrvačníkov. 

 
obrázok 2.3 zotrvačník drviča 

 
     obrázok 2.4 drážky na zotrvačníku 
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Jeden zo zotrvačníkov je upravený drážkami pre klinové remene (obr. 2.4). Remeňový 

prevod je tu využívaný práve kvôli jeho výhodám akými sú napríklad: prenos výkonov na 

pomerne veľkú vzdialenosť, pri vysokých obvodových rýchlostiach (až do 80 m/s). Tento 

prevod má tichý chod, pružný záber a jednoduchú údržbu. 

Klinová remenica musí mať predpísaný rozmer a tvar drážky, aby bola poloha klinového 

remeňa správna. Súčasťou modernejších typov drvičov sú remenice s poistnými 

mechanizmami, ktoré v prípade zablokovania venca remenice (vniknutím nedrvitelných 

predmetov medzi čeľuste napr. zub lyžice nakladača) chránia hriadeľ drviča pred jej 

poškodením (obr.2.5) . 

 
obrázok 2.5 poistný mechanizmus 

 

 Rozlišujeme remenice ploché, klinové, ozubené (drážkové). Musia byť ľahké, 

umiestnené, pokiaľ sa dá, čo najbližšie k ložisku, pri vysokých rýchlostiach dobre vyvážené.  

2.2 Drvič čeľusťový dvojvzperný DCD 1100x800R   

Drvič čeľusťový dvojvzperný DCD 1100x800R je určený pre primárne drvenie 

nelepivých sutí, betónu a podobných materiálov o pevnosti v tlaku do 200 Mpa. Svojou 

malou hmotnosťou a nízkou výškou je predovšetkým určený  pre mobilné drviace linky  

(obr. 2.6). Materiál určený na drvenie sa podáva do drviaceho priestoru, ktorý je tvorený 

pevnou a pohyblivou čeľusťou a panciermi (obr.2.7). 

 Základ (lóže drviča) je tvorený z masívneho zvarenca, vystuženého rebrovanými 

bočnicami. Pevná čeľusť je pripevnená k pevnému čelu a upevnená pomocou skrutiek 

a klinov. Pohyblivá čeľusť je pripevnená  ku kyvadlu pomocou klinov so skrutkami, maticami 
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a pružinami. Kyvadlo je zavesené na vodorovnej ose, ktorá je upevnená v bočniciach 

základu. Horná časť kyvadla je chránená proti opotrebeniu pancierom. V zadnej časti je 

kyvadlo, ktoré dáva do kývavého pohybu pomocou dvojpákového mechanizmu tvoreného 

dvoma vzpernými doskami, ojnicou a excentrickým hriadeľom. 

 
obrázok 2.6 drviaca linka [19]  

 
obrázok 2.7 čeľuste drviča 

Proti preťaženiu pri vniknutí nedrvitelného predmetu do drviaceho priestoru (zub lyžice 

nakladača,...) je drvič chránený poistným zariadením umiestneným v zotrvačníku. Pri 

nadmernom náraste síl v pohybovom mechanizme drviča, poistka odpojí výstredníkovú 

(excentrickú) hriadeľ od zotrvačníku, ktorý sa síce točí ďalej, ale drvič nepracuje. 

Drvič je poháňaný elektromotorom (spaľovacím motorom) pomocou klinových remeňov 

cez zotrvačník. 
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Technické parametre drviča podľa [19] : 

 

dĺžka vstupného otvoru  1100 mm 

šírka vstupného otvoru  800 mm 

rozsah štrbiny  50 – 200 mm 

otáčky výstredného hriadeľa 300 – 350 ot/min 

zdvih  18,22 mm 

hmotnosť bez pohonu 17,9 t 

moment zotrvačnosti Jred na zotrvačníku 310 kg.m2 

výkon elektromotoru  75 kW 

 

 
obrázok 2.8 prierez drvičom [4] 

 

2.3 Remeňové prevody 

Používajú sa pre veľké osové vzdialenosti všade tam, kde netreba presný prevodový 

pomer. Prevod pomocou  remeňov sa radí medzi mechanické prevody. Týmito prevodmi sa 

výkon prenáša trením prostredníctvom uzatvoreného, poddajného remeňa z hnacej 

remenice na hnanú. Remeňový prevod sa používa na prenos menších až stredných 
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výkonov (do 700 kW). Taktiež sa hodí pre veľké obvodové rýchlosti, až do 80 m/s. Druh 

remeňa sa volí podľa prevádzkových požiadaviek. 

Medzi výhody patrí najmä: tichý chod, tlmenie chvenia, pružný záber, možnosť 

poháňania viacerých hriadeľov, atď. Nevýhodou sú napínacie mechanizmy, nutné 

predpätie, meniaci sa prevodový pomer v dôsledku preklzávania remeňov [3]. 

Materiál remeňov (súčiniteľ trenia): 

• koža – štandardné  (f=0,3) 

• textilné pásy   (f=0,2 – 0,3) 

• pogumované, polyuretánové (f=0,5) 

Kožené pásy sa spájajú lepením, zošitím koženými remienkami, zoskrutkovaním, 

drôtenými, drapákovými alebo háčkovými sponami. Sú veľmi drahé a používajú sa veľmi 

málo, hlavne u starších typov strojov. Textilné pásy sa zošívajú, alebo utkajú v potrebnom 

rozmere.  

Druhy remeňov: 

• kruhové 

• ploché – obdĺžnikový prierez 

• klinové – lichobežníkový prierez 

• ozubené 

Konštrukcia remeníc: 

Remenice pre ploché aj klinové remene majú spoločné prvky. Rozdiel je v tvare venca. 

Hlavné časti remenice:  

• náboj – zabezpečuje spojenie s hriadeľom pomocou pera, klina, kolíka  

• kotúč – zabezpečuje spojenie náboja a venca 

• veniec – jeho tvar a rozmery sú normalizované 
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Spôsoby výroby polotovarov remeníc: 

• sústružením z tyčového materiálu 

• kovaním a dolievaním 

• zváraním jednotlivých častí, ktoré sú vhodne pripravené 

• lisovaním z plechu, časti sa znitujú, zvaria alebo zoskrutkujú 

Materiály: oceľ, liatina, oceľoliatina, zliatiny hliníka a plastické hmoty 

2.4 Kruhové remene 

Používa sa pre prenos malých výkonov, kožený kruhový remeň nie je vystužený 

(obr.2.9). Pryžový remeň môže byť vystužený povrazom umiestneným v ose prierezu [3]. 

 
obrázok 2.9 kruhový remeň [3]  

2.5 Ploché remene 

Plochý remeň je veľmi ohybný a dokáže prenášať väčší výkon ako kruhový remeň 

vďaka väčšiemu treniu na remenici (obr.2.10). Vyrába sa s jednostrannou alebo 

obojstrannou stykovou vrstvou. Plochý remeň dokáže zniesť rýchlosť až 40 m/s. Spájajú sa 

sponkovaním alebo lepením. 

 
obrázok 2.10 plochý remeň [12]  

Druhy prevodov s plochými remeňmi (obr.2.11): 

• otvorené opásanie (a) – vodorovné, šikmé, zvislé 

• skrížené opásanie (b) 
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• poloskrížené opásanie (c)  

• opásanie s napínacou kladkou (d) 

 
obrázok 2.11 druhy prevodov [14]   

2.6 Klinové remene 

Obvodová sila z hnacej na hnanú remenicu sa prenáša jedným alebo viacerými 

klinovými remeňmi. Remeň je navrhnutý tak, že trecia sila je trojnásobne väčšia v porovnaní 

s plochým remeňom. Remeň dosadá na boky klinovej remenice. Rozmery remeňov sú 

typizované, netreba ich spájať, pretože sa vyrábajú ako uzatvorené. Remene odolávajú 

vlhku, plynom, parám a teplotám od -25°C do +60°C. Skladajú sa z týchto častí: 

• kordové textilné vlákna – sú v niekoľkovrstvé, prenášajú obvodovú silu 

• gumová vložka – zabezpečuje pružné spojenie a odvádza teplo 

• textilný obal – chráni vnútorné časti pred mechanickým poškodením 

Druhy:  

• klasické (obr.2.12) 

• úzke(obr.2.13) 

                 
obrázok 2.12 klasický klinový remeň [3]   obrázok 2.13 úzky klinový remeň  [3]  
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Remeň  klasický má 6 veľkostí  označených Z, A, B, C, D, E (tab.2.1) . 

tabuľka 2.1 

prierez WP  [mm] W [mm] T [mm] α0 [° ] 
Z 8,5 10 6  

 
40 

A 11,0 13 8 
B 14,0 17 11 
C 19,0 22 14 
D 27,0 32 19 
E 32,0 38 23,5 

Remeň  úzky má 4 veľkosti označené SPZ, SPA, SPB, SPC (tab.2.2) . 

tabuľka 2.2 

prierez lP [mm ] lo [mm] h [mm] α0 [° ] 
SPZ 8,5 9,7 8  

 
40 

SPA 11 12,7 10 
SPB 14 16,3 13 
SPC 19 22 18 

 

2.7 Ozubené remene    

Ozubený (drážkovaný) remeň má najlepšie vlastnosti. Je ohybný, dovoľuje použiť malé 

priemery remeníc, prenáša najväčšie výkony až 140 kW, pracuje v otáčkach až do 10 000 

ot/min a v obvodových rýchlostiach až v < 80 m/s. Nevyžaduje veľké predpätie, pracuje bez 

sklzu s účinnosťou až 99%. Umožňuje synchrónny pohyb niekoľko súčasne poháňaných 

remeníc. Pretože sa vyrába z polyuretánu, má malé opotrebenie, udržuje stabilné vlastnosti 

po dlhú dobu, je odolný proti vplyvom prostredia (voda , olej, prach, chemikálie). Nevýhodou 

je že musí byť poistený proti axiálnemu vysunutiu zo záberu [3] . 

Pre bežné aplikácie najčastejšie používame normalizovaný ozubený remeň podľa ISO 

5296 (DIN 7721). Remeň má lichobežníkové zuby, vyrába sa z neoprénu, popr. 

polyuretánu, v 6 normalizovaných veľkostiach : MXL, XL, L, H, XH, XXH (tab.2.3), 

(obr.2.14). Nosnú radu povrazcov tvoria závitovo vinuté sklené vlákna, popr. vinuté oceľové 

drôty s vysokou pevnosťou. Remeň môže byť v prevedení ako jednostranný alebo 

obojstranný [3]. 
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tabuľka 2.3 rozmery v mm 

 
veľkosť 

počet zubov 
remenice 

z 

rozteč zubov 
p 

uhol zubu 
δ° 

výška zubu 
hr 

MXL od 10 do 23 2,032 28 0,64 
XXL od 10 3,175 25 0,84 
XL od 10 5,080 25 1,4 
L od 10 9,525 20 2,13 
H od 14 do 19 12,7 20 2,59 

XH od 18 22,225 20 6,88 
XXH od 18 31,75 20 10,29 

Príklady aplikácií ozubených remeňov (tab.2.4) : 

tabuľka 2.4 

typ remeňa aplikácie 
XL malé prevody na presných prístrojoch – písacie stroje, elektrické prístroje 
L stroje s menšími pohonmi – šijacé stroje, umývačky, malé obrábacie stroje 

a dielenské stroje 
H stroje so stredne veľkými pohonmi – drevoobrábacie stroje, papierenské 

stroje 
XH priemyselné prevodové zariadenia so stredným výkonom 

XXH priemyselné prevodové zariadenia s vysokým výkonom 

 

Prehľad typov ozubených remeňov podľa : 

Klasické trapézové ozubenie typu MXL, XXL, L, H, XH, XXH: 

 
obrázok 2.14 trapézové ozubenie [12]  

typ XLDD, LDD, HDD (trapézové ozubenie): 

 
obrázok 2.15 obojstranné trapézové ozubenie [12]   
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typ HTD 3M, 5M, 8M, 14M, 20M: 

 
obrázok 2.16 typ HTD [12]    

obojstranný typ HTD 5MDD, 8MDD, 14MDD: 

 
obrázok 2.17 obojstranný typ HTD [12]     

 typ STD S3M; S4,5M; S5M; S8M; S14M: 

 
obrázok 2.18 typ STD [12]      

obojstranný STD S4,5MDD; S5MDD; S8MDD; S14MDD 

 
obrázok 2.19 obojstranný typ STD [12]       
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typ T2,5; T5; T10; T20 obojstranný T5DL, T10DL: 

 
obrázok 2.20 typ T [12]   

typ AT5, AT10, AT20: 

 
obrázok 2.21 typ AT [12]  

 

Remene pracujú pri teplotách -25°C až 85°C. Znášajú prítomnosť malého množstva 

oleja. Nesmú byť ohýbané, alebo tesne zrolované aby sa zabránilo poškodeniu povrchu. 

Takmer všetky typy remeňov sú pri výrobe upravované širokou škálou povrchových vrstiev 

a rôznymi typmi unášačov  (obr.2.22). Takýmto spôsobom získavajú širší záber využitia 

vďaka zlepšeným vlastnostiam.  

 
obrázok 2.22 unášače [17]   

Rozličné firmy dodávajú remene v normalizovaných dĺžkach ale aj ako otvorenú metráž, 

alebo remene spojené rozličnými technológiami. Sú vyrábané z termostáleho polyuretánu 

za pomoci foriem, ktoré zaručujú vysokú presnosť profilu zubov.  
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Ozubené remenice 

     Vyrábajú sa pre všetky druhy ozubených remeňov. Ozubenie remeníc sa vyrába podľa 

noriem upravujúcich tvar zubu daného profilu. 

Materiál remeníc:  zliatina hliníka, oceľ, šedá liatina. 

2.8 Riešenie prevodu pomocou ozubeného remeňa 

Keďže z výpočtov vychádza potrebná dĺžka remeňa väčšia ako normalizovaná, na 

prevod bude použitý ozubený remeň, ktorý je zvarovaný. Takýmto spôsobom je možné 

spojiť akýkoľvek typ remeňa na požadovanú dĺžku. Výsledný spoj je svojou technológiu 

účinne odolný proti ohybom a vonkajším tlakom.   

2.9 Riešenie napínania ozubeného remeňa 

Primárne napínanie remeňa bude sprostredkované pomocou napínacej skrutky na 

podstavci elektromotora (obr.2.23).  

 
obrázok 2.23 primárne napínanie  

 

Dôsledkom záberu elektromotora zostáva spodná, pracovná vetva remeňa stále 

napnutá. Horná, odľahčená vetva, sa pôsobením vlastnej hmotnosti remeňa bude prehýbať. 

Výsledkom toho by mohlo dochádzať k nerovnomernému záberu zubov remeňa do drážok 

remenice drviča. Preto som k prevodu navrhol tiež jednoduché sekundárne napínanie   

(obr. 2.24). Napínanie bude odpojiteľné, takže v prípade poruchy drviča, alebo výmeny 

elektromotora je možné ho demontovať. Celý sekundárny napínací mechanizmus bude 

priskrutkovaný k oceľovej platni, ktorá je k podstavcu drviča dodatočne privarená. Platňu 

a napínací mechanizmus spájajú dve skrutky M12 (obr.2.26). 
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obrázok 2.24 sekundárne napínanie 

 

Výpočtom (3.13) a (3.11) som určil silu F [N] a dĺžku priehybu Y [mm].     

Kvôli manipulácii s kľúčom je jeden z profilov upravený (obr.2.25). 

 
obrázok 2.25 úprava profilu 
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obrázok 2.26 detail spojenia 
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3 Výpočtová správa: 

3.1 Návrh remeňového prevodu: 

Volím prevodový pomer i = 2,82 – podľa predošlého prevodového pomeru, kde bol 

použitý klinový remeň. 

Keďže priemer veľkej remenice nemožno zmeniť musím ponechať dw2 = 1400 mm, 

preto roztečný priemer malej remenice je: 

 	 14002,8 500	  

 

  
(3.1) 

počet zubov malej remenice: 

 	 	.		 	.		50022,225 70,67 

 

 
 

- volím párny počet zubov 70 

 
 

(3.2) 

počet zubov veľkej remenice: 

 	 	.		 	. 140022,225 197,89 

 
 

- volím párny počet zubov 196 
 

 
 

(3.3) 

dw2 – roztečný priemer veľkej remenice (daný výrobcom drviča) 

predpokladaná osová vzdialenosť (mm): 

     
   0,2	. 	. 			 	 	 			0,7	. 	. 	  

 0,2	. 22,225	. 70 196 			 	 	 			0,7	. 22,225	. 70 	196  
 
  1182,37			 	 	 			4138,3 

 

  
 

(3.4) 

volím osovú vzdialenosť  aw = 2127 mm  

dĺžka remeňa: 

2. 	2	 . 	 	 . 	4	.  

2. 2127 	22,2252 	. 196 70 	 22,225	. 196 70 	4	. 2127  

 7303,3	  
 

  
 
 

(3.5) 



27 
 

podľa typu uzubeného remeňa s roztečou t = 22,225 mm volím najbližšiu možnú dĺžku  

Lw = 7312 mm 

skutočná osová vzdialenosť: 

 	 4 0,393	. 	 73124 0,393	. 500 1400 1081,3 

	 	 	8 	 	1081,3 	 1081,3 	 1400 	5008 	
	2114,72	  

 

 (3.6) 

uhol opásania malej remenice: 

 2	. 	 	. 	. 	. 	2	. 	 , 	.	. 	. , 	155,6° 

 

  
(3.7) 

šírka remeňa: 

 1000	.	. 12	. 	 1000	. 75	. 1070	. 12		17,172 52	  

 
 

 volim šírku remeňa 101,6 mm 

 
 

(3.8) 

obvodová rýchlosť: 

 	 	. 	.60000 	500	. 	. 98860000 	25,86	 .  

 

 
 

 
 
  (3.9) 

obvodová sila malej remenice: 

 	 	. 1000 	 	. 100025,86 3000	  

 

  
(3.10) 

dovolená sila v remeni podľa katalógu firmy BRECOFlex ......... Fd = 16 250 N 

Fo  < Fd   zvolený remeň vyhovuje 

Označenie potrebného remeňa podľa firmy BRECOflex : 101,6 XH / 7312 – V - ST1 - steel 

Výpočet napínacej sily F: 

dĺžka napnutia: 

 	 151000	. 	 151000	. 2079,7 	31,2	  

 

  
 

(3.11) 
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obrázok 3.1 napínacia sila [5] 

 

 

  
(3.12) 

 

 

  
(3.13) 

 

 

  
(3.14) 

3.2 Návrh napínacieho mechanizmu 

Napínací mechanizmus bude zostava vytvorená zo zvarenca a jeho príslušenstva 

(obrázok 3.2). Samotný zvarenec tvoria normalizované profily: U60 a štvorcová tyč 

rozmerov 20x2. Príslušenstvo tvorí napínacia závitová tyč M12 dĺžky 115,5 mm, ktorá je 

spojená s napínacím valcom. Závitovú tyč v napnutej polohe udržiava korunová matica M12 

a ako poistka je použitá normálna matica, taktiež M12 .   

 
obrázok 3.2 zostava napínania 
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3.3 Pevnostný výpočet napínacieho mechanizmu 

3.3.1 Rozbor síl 

Ozubený remeň vyvodí na napínacej kladke silu F=180 N. Táto sila sa ďalej rozkladá 

do vertikálnej sily FV=166N a horizontálnej sily FL=70N (obrázok 3.3). 

 
obrázok 3.3 rozbor síl 

 
  

 
(3.15) 

 
  

 

 
(3.16) 
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3.3.2 Pevnostná kontrola rámu napínacej kladky: 

 
obrázok 3.4 zostava  

 

Vo výpočtoch kontroly sa budem odvolávať na analytické výpočty: 

 

 

 
(3.17) 

 
 

(3.18) 

Rám tvoria dva profily U60, kde podľa [6]  SU60=646 mm2 ,Wox=10500 mm3,Woy=2160 

mm3. Materiál polotovaru volím podľa EN 10025-2: S235JR (1.0038) [7]  kde Re =186 MPa 

[1]. Bezpečnosť k volím 2. 

ohybové napätie od sily Fv: 

 

 

 

 
(3.19) 

ťahové napätie od sily Fv: 
 

 

 

 
 

 
(3.20) 
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celkové napätie: 

 
 

 

 
(3.21) 

kontrola podľa (3.17): 

 [Mpa]  vyhovuje 

ohybové napätie od sily FL:  

 

 

 

 
(3.22) 

kontrola podľa (3.17):  

 [Mpa] vyhovuje 

Rám bude pripevnený o nosnú konštrukciu drviča pomocou dvoch skrutiek M12 x 38 

s pevnosťou 4.6 (obr.3.5). Pre danú skrutku podľa platí: d3=9,853 mm ; d2=10,863 mm; 

α=60°; fz=0,2 [1]. Aby osová sila prekonala pracovnú, musí mať hodnotu Fo = 2460N. 

Môžeme uvažovať, že silu Fo prenáša len prvá skrutka. Pracovná sila Fp je daná súčtom sily 

Fv (2.1) a tiaže rámu. Podľa [1] je tiaž rámu približne G=89N. Bezpečnosť k volím 2,5. Pre 

návrhovú bezpečnosť platí ks>1,3  [2]. Súčiniteľ trenia podľa [1] f =0,2 . 

 
obrázok 3.5 spoj 

 

 

 

 
(3.23) 



32 
 

	.		 ,, 	     

2460	  

ťahové napätie v skrutke: 

 

	.4
2460	. 9,8534 32,2	  

 

 
(3.24) 

strižné napätie v skrutke: 

 

	 	. . 2	.16
2460	. 13 2,9 . 10,8632	. 9,85316 20,3	  

 

 
 

(3.25) 

výpočet uhlov: 

arctan 2 arctan 0,2602 13° 
 

 
(3.26) 

arctan 	. arctan 1,75	. 10,863 2,9° 
 

 
(3.27) 

výpočet redukovaného napätia: 

	 4	. 	 	 32,2 4	. 20,3 51,9	  

 

 
(3.28) 

kontrola skrutky podľa (2.4): 51,9 96 [Mpa]   vyhovuje 

 

Skrutku je treba skontrolovať aj na otlačenie. Celé napínania pôsobí na spoj tiažovou 

silou G = 89N. Podľa [2] je dovolené napätie pD = 100 - 200 Mpa (volím 100 Mpa) (obr. 3.6). 

 
G = m.g = 8,9 . 9.8 ≗ 89 N 
 

 
(3.28) 
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obrázok 3.6 pôsobenie síl 

 

 

 

 
(3.29) 

 

    [Mpa] vyhovuje 

 

 

 

(3.30) 

 

 [Mpa]  vyhovuje 

Profily U60 dĺžky 1636 mm a 158 mm sú spojené dvoma kútovými zvarmi s 

parametrami a=5 mm; l=30 mm (obrázek 3.7). Prevodné súčinitele podľa [1]: k3 =0,75 a 

k4=0,65. Bezpečnosť k volím 2. 

 

obrázok 3.8 profil U60 [6] 
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obrázok 3.7 rozmerový náčrt  

 

kvadratický moment prierezu: 

 

     
 

 
(3.31) 

ohybové napätie od sily Fv : 

 

 

 

 
 

(3.32) 

ohybové napätie od sily FL : 

 

 

 

 
 

(3.33) 

ťahové napätie od sily Fv [2]: 

 

 

 

 
 

(3.34) 

strižné napätie od sily FL: 

 

 

 
 

(3.34) 
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redukované napätie: 

 

 

 

 
 

(3.35) 

t < 10 mm ;výpočet súčiniteľa β podľa [2]: 

 
 

 

 
(3.36) 

 
 

 
(3.37) 

kontrola spoja: 

 

 

 

 
(3.38) 

 

 101,4 [Mpa]   vyhovuje 

- keďže zvary budú vystavené miernemu dynamickému namáhaniu, rám bude vystužený 

dvoma oceľovými plieškami v tvare trojuholníka. 

Napínacia kladka je pritlačovaná k ozubenému remeňu závitovou tyčou M12 pevnosti 

3.6 . Na tyč pôsobí tlaková sila Fv=166N.Charakteristické rozmery závitu podľa [1]: 

d3=10,16 mm; d2=11,026 mm; β=60° a fz=0,2. 

 
obrázok 3.9 pôsobenie sily Fv 
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tlakové napätie v závitovej tyči: 

 

	.4
166	. 10,164 2,04	  

 

 
 

(3.39) 

strižné napätie v závitovej tyči: 

 

	 	. . 2	.16
166	. 13 2,48 . 11,0262	. 10,1616 1,23	  

 

 
 

(3.40) 

výpočet uhlov: 

arctan 2 arctan 0,2602 13° 
 

 
(3.41) 

arctan 	. arctan 1,5	. 11,026 2,48° (3.42) 

výpočet redukovaného napätia: 

 

4	. 2,04 4	. 1,23 3,2	  

 

 
 

(3.43) 

kontrola závitovej tyče podľa (2.4): 

3,2 90 [Mpa]   vyhovuje 

 

Súčasťou valčeka napínacej kladky sú dve guličkové ložiská jednoradé 6006 2RS. 

Podľa [1] je dynamická únosnosť ložiska C=10200 N; X=1;Y=0; e=0,3 . Obvodová rýchlosť 

kladky sa rovná obvodovej rýchlosti ozubeného remeňa v=25,8 m/s. Priemer plášťa kladky 

je d=70 mm. Skontrolujeme životnosť jedného ložiska v pracovných hodinách: 
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obrázok 3.10 pôsobenie síl 

 

 

 
(3.44) 

otáčky ložiska: 

 

 

 

 
 

(3.45) 

radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie PR podľa : 

   podľa [1] X=1 , Y=0 

 
  

 

 
(3.46) 

životnosť ložiska v pracovných hodinách s 10% pravdepodobnosťou poruchy: 

 

 

 
(3.47) 

Označenie ložisiek 6006 2RS znamená, že valivé telieska sú chránené plastovou krytkou. 

Čo tiež znamená, že ložiska nepotrebujú žiadne mazanie.  

Pre pohon stroja som zvolil elektromotor značky SIEMENS. Podľa katalógu [18] má 

daný motor nasledovné parametre: 

 

označenie 1LG4 280-4AA 

veľkosť 280S 

výkon 75 kW 

menovitý moment 482 Nm 
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účinnosť 94,2 % 

hmotnosť cca 535 kg 

Potrebné otáčky elektromotora  je možné určiť podľa prevodového pomeru i = 2,82. 

Otáčky zotrvačníka sú stanovené výrobcom na 300 – 350 /min.  

 
  

 

 
(3.48) 

Do elektrickej siete odporúčam pripojiť frekvenčný menič taktiež od firmy SIEMENS. 

Menič je označovaný SINAMICS G130, je určený pre samostatné pohony s veľkým 

výkonom. Nasadzuje sa vo výkonových rozsahoch 75 kW – 800 kW. Použitím ozubeného 

remeňa nebude dochádzať na remeniciach k preklzávaniu, čoho dôsledkom by mohlo byť 

poškodenie remeňa. Menič bude slúžiť na reguláciu otáčok elektromotora pri rozbehu od 0 

až do potrebných 988 ot/min .  

3.4 Výroba remeníc 

Rozmery veľkej remenice musia byť približne rovnaké, kvôli momentu zotrvačnosti, 

ktorý je potrebný pre zachovanie dynamických vlastností pri drvení materiálu. Podľa 

výrobcu drviča PSP Engineering a.s. Přerov má potrebný moment zotrvačnosti hodnotu Jred 

= 310 kg.m2. Preto sa nová odlievaná remenica nebude líšiť od pôvodnej svojím tvarom 

a rebrovaním. Jediný rozdiel bude v drážkach pre remeň. Na novej remenici bude 

namontované poistné zariadenie z predošlej remenice (obr. 3.11) . 

 
obrázok 3.11 zostava zotrvačníka 
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Rozmery malej remenice sa budú líšiť od pôvodných rozmerov. Podľa návrhu bude 

o niekoľko milimetrov užšia, čoho pozitívnym výsledkom bude nižšia záťaž ložisiek 

elektromotora. Rozmery zubov odpovedajú rozmerom použitého remeňa. Remenica bude 

tiež vyrobená ako odliatok. 

Kontrola pera hriadele elektromotora : 

 Podľa [5] volíme dovolený merný tlak na pero pD = 60 – 80 Mpa (volím 70 Mpa) 

a dovolené namáhanie v krute D = 15 – 25 Mpa (volím 20 Mpa). Podľa katalógu firmy 

SIEMENS [18] sú charakteristické hodnoty: d = 75 mm, t1 = 4,5 mm, l’ = 105 mm, b = 20 

mm, MK = 482 N.m Tesné pero je súčasťou dodávky elektromotora. Kontrola namáhania 

pera (obr.3.12): 

 
obrázok 3.12 pôsobenie síl [5] 

 

Sila F2, ktorá namáha pero: 

 

 

 

 
 

(3.49) 

 

 

 
(3.50) 

porovnanie l‘ a l‘ (Siemens):  38,5  <   105 [mm]  vyhovuje 

dĺžka dodávaného pera l: 

 
 

 
(3.51) 
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priemer vŕtania remenice: 

 

  

 
 

(3.52) 

  

  

porovnanie priemerov d a d (Siemens):  49,7  <   75  [mm]  

 vyhovuje 

3.5 Použitie pomocnej výstuže 

V dôsledku cyklickej práce čeľustí drviča, dochádza k rozkmitu celej zostavy vrátane  

navrhnutého napínania. Kvôli čiastočnému obmedzeniu namáhaniu celého napínacieho 

ústrojenstva je k rámu pripevnený zvarenec, ktorý slúži ako výstuha. Výstuha spája rám 

napínania a podstavec drviča. Spoj je realizovaný dvojicami skrutiek M12 rozličnej dĺžky. 

Zvarenec je tvorený z oceľovej tyče plochej a tyče prierezu rovnoramenného L (obr.3.13) 

 
obrázok 3.13 pomocná výstuha 
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4 Kontrola rámu napínania metódou MKP 

Napínací mechanizmus som taktiež skontroloval metódou konečných prvkov 

v programe Inventor 2012 - študentská verzia. Skúška je vytvorená bez použitia pomocnej 

výstuhy. Podľa výpočtu (3.13) pôsobí na oceľový rám výsledná napínacia sila F = 180N. 

Sila sa ďalej rozkladá na zložky Fv = 166N a FL = 70N. Pôsobisko sily Fv som umiestnil na 

plochu podložky. Sila FL pôsobí na bočnú plochu trubky. 

 Pevnú väzbu som umiestnil na plochu oceľového plechu, ktorý spája rám a podstavec 

drviča. 

(počet uzlov : 28365, počet prvkov : 13650) 

(keďže spodná časť napínania nie je výrazne poznačená deformáciou, z dôvodu lepšej 

viditeľnosti je zobrazená len vrchná strana rámu napínania) 

Maximálne napätie 

 max = 19,98 Mpa: 

 
obrázok 4.1 maximálne napätie  
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Posunutie  xmax = 0,23 mm: 

 
obrázok 4.2 posunutie x 

Súčiniteľ bezpečnosti k: 

 
obrázok 4.3 súčiniteľ bezpečnosti 
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5 Záver 

V práci je spracovaný návrh pohonu čeľusťového drviča. Úvod popisuje nasadenie, 

využitie ozubených remeňov praxi a jeho výhody. Ďalej je popísaná práca remeňov 

v rôznych podmienkach. 

Nasledujúca časť práce obsahuje stručný prehľad používaných druhov remeňov. 

K nahliadnutiu sú poskytnuté tabuľky charakteristických rozmerov remeňov a ich tvaru. 

V prehľadom popise daného problému sú priblížené úpravy oceľových konštrukcií a dôvody 

použitia napínacieho mechanizmu. Hlavnou časťou je výpočtová správa, ktorá obsahuje 

podrobný výpočet remeňového prevodu. Napínací mechanizmus je výpočtovo obsiahlejší 

napriek tomu, že som poukázal len na výpočty, ktoré sú pre správny chod stroja dôležité. 

Takmer všetky výpočty sú podložené obrázkami s rozmermi, ktoré som vygeneroval 

s výkresovej dokumentácie. 

Najväčším problémom pri tvorbe práce bolo určenie dĺžky remeňa, pretože navrhovaný 

remeň bude spájaný. Využitím výpočtového jednoduchého softwaru firmy BRECOflex som 

potrebnú dĺžku určil a následne i výpočtami skontroloval. 

Navrhnutý ozubený remeň je v katalógu firmy označený : 

 101,6 XH / 7312 – V - ST1 – steel 

 

101,6 šírka remeňa v mm 

XH typ remeňa 

7312 potrebné dĺžka remeňa v mm 

V druh spoja (zvarovaný) 

ST1 materiál polyuretánu (z hľadiska nasadenia) 

steel materiál vlákien prenášajúcich záťaž 

Navrhnutý prevod pomocou ozubeného remeňa môže byť alternatívou pôvodného 

pohonu. Pri jednotlivých bezpečnostných výpočtoch som volil vyššie koeficienty 

bezpečnosti a to z toho dôvodu, že celý stroj pracuje vo vysokých otáčkach, ktoré 

vyvolávajú nepriaznivé kmitanie. Výhodou alternatívneho nasadenia prevodu je zníženie 

hmotnosti zotrvačníka drviča a remenice motora. Dôsledkom zníženia hmotnosti sa môže 

predĺžiť životnosť ložisiek. Ďalšou výhodou alternatívneho prevodu je použitie menšieho 

počtu remeňov. Najväčšou výhodou prevodu je jeho životnosť, ktorá sa s rastúcim časom 

používania nemení, oproti klinovým remeňom, ktorých životnosť s rastúcou dobou 

používania klesá. 
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6 Zoznam príloh 

 

Názov 
 

Č.výkresu 

A – Zostava 1  
 

HRU0057 

B – Podzostava 1 HRU0057/1 

C – Podzostava 2 HRU0057/2 

D – Podzostava 3 HRU0057/3 

E – Podzostava 4 HRU0057/4 

 


