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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA�ENÍ 
 

BD    ší�ka dopravníku             [m] 

D    pr�m�r h�ídele             [mm] 

DK    velký pr�m�r kladi�ky                       [mm] 

F    p�sobící síla na obvodu pohán�cího �et�zového kol         [N] 

FK    zat�žující síla (pero – h�ídel)             [N] 

Fn    zat�žující síla (pero – náboj)             [N] 

Gkladicek   zatížení p�sobící na kladi�ky            [N/m] 

Gnákladu    zatížení p�sobící  na náklad s 20% p�etížení          [N/m] 

Gnákladu
*   zatížení p�sobící  na náklad            [N/m] 

Gr1    pohybový odpor 1             [N/m] 

Gr2    pohybový odpor 2             [N/m] 

Gr3    pohybový odpor 3             [N/m] 

G�    zatížení p�sobící na �et�z            [N/m] 

Gzavesu    zatížení p�sobící na záv�s            [N/m] 

HD    výška dopravníku             [m] 

JM    moment setrva�nosti elektromotoru           [kg.m2] 

JS    moment setrva�nosti spojky            [kg.m2] 

L    délka �et�zu              [m] 

LD     délka dopravníku             [m] 

Lmax.    maximální délka dopravníku            [m] 

MDM    dynamického momentu elektromotoru          [N.m] 

MK    celkový kroutící moment            [N.mm] 

MKS    to�ivý moment spojky             [N.m] 

MM    jmenovitý moment elektromotoru           [N.m] 

MSM    statický moment elektromotoru           [N.m] 

MZ    záb�rového momentu motoru            [N.m] 

P    jmenovitý výkon vále�kového �et�zu          [kW] 

PM    p�íkon elektromotoru             [kW] 

PPS    p�enášený výkon spojky            [kW] 

Pp    jmenovitý p�íkon vále�kového �et�zu          [kW] 

PZM    jmenovitý výkon elektromotoru           [kW] 
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Q    celkový po�et dopravovaných osob za hodinu         [os./h] 

Vklad.     objem kladi�ky                        [m3] 

VM    objem �ásti kladi�ky s malým Ø                      [m3] 

VV    objem �ásti kladi�ky s velkým Ø                      [m3] 

X    po�et �lánk� vále�kového �et�zu                      [-] 

a    skute�ná osová vzdálenost                       [m] 

a,     orienta�ní osová vzdálenost                       [m] 

b    ší�ka pera                         [mm] 

b1    vnit�ní ší�ka �et�zu                        [mm] 

b2    vn�jší ší�ka vnit�ní spony                       [mm] 

b11    ší�ka �et�zového kola                        [mm] 

ba    zaoblení zub�                         [mm] 

d    pr�m�r rozte�n� kružnice                       [mm] 

d1    vn�jší pr�m�r �epu                        [mm] 

damin    pr�m�r hlavové kružnice                       [mm] 

dg    nejv�tší pr�m�r v�nce                        [mm] 

dK    malý pr�m�r hladi�ky                        [mm]  

dp    pr�m�r patní kružnice                        [mm] 

dsmin    minimální pr�m�r h�ídele             [mm] 

dsmax    maximální pr�m�r h�ídele             [mm] 

f    rozdíl polom�r� rozte�né kružnice a v�nce           [mm] 

f�    koeficient �epového t�ení             [-] 

g    gravita�ní zrychlení              [m/s2] 

g1    ší�ka spony               [mm] 

hK    výška kladi�ky              [mm] 

hN     hloubka nosi�e              [m] 

ip    p�evodový pom�r p�evodovky            [-] 

l    délka pera               [mm] 

l1    délka �epu               [mm] 

mC     hmotnost všech komponent� (celková)            [kg] 

mklad.     hmotnost jedné hladi�ky             [kg] 

mKM     hmotnost kompotové misky             [kg] 

mL     hmotnost lžíce               [kg] 

mM    hmotnost  elektromotoru             [kg] 
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mN     hmotnost nože               [kg] 

mnákl.    hmotnost nákladu              [kg] 

mPM     hmotnost polévkové misky             [kg] 

m�    hmotnost �et�zu              [kg/m] 

mS     hmotnost skleni�ky              [kg] 

mTAC     hmotnost tácu               [kg] 

mTAL    hmotnost talí�e              [kg] 

mV     hmotnost vidli�ky              [kg] 

mzáv.     hmotnost záv�su              [kg] 

n    po�et pater               [-] 

ne    po�et elektromotor�              [-] 

nM    jmenovité otá�ky elektromotoru            [min-1] 

np    po�et per               [-] 

n�.k.    otá�ky �et�zového kola             [ot./s] 

p    rozte� �et�zu               [m] 

pD    dovolená tlak               [MPa] 

ph    tlakového zatížení spoje             [MPa] 

r1    rameno 1               [m] 

r2    rameno 2               [m] 

r3     rameno 3               [m] 

r4    rameno 4               [m] 

r5    rameno 5               [m] 

r11    polom�r �epu               [mm] 

remin    polom�r boku zubu              [mm] 

rimin    polom�r dna zubní mezery             [mm] 

rx    polom�r zaoblení zub�             [mm] 

s1    tlouš	ka vni�ní spony              [mm] 

s2    tlouš	ka vn�jší spony              [mm] 

sN     ší�ka nosi�e               [m] 

t    hloubka drážky pro pero v h�ídeli            [mm] 

t1    hloubka drážky pro pero v náboji             [mm] 

tk    rozte� mezi jednotlivými kladi�kami            [mm] 

tm     rozte� mezi jednotlivými nosi�i            [m] 

tn    rozte� mezi jednotlivými náklady            [m] 



Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava                                                       Bakalá�ská práce, 2009 

 - 13 - 

tz    rozte� mezi jednotlivými  záv�sy            [mm] 

vmin    minimální rychlost dopravníku            [m/s] 

vmax    maximální rychlost dopravníku            [m/s] 

x    po�et jednotek dopravených za 1 hodinu           [j/h] 

y    po�et �lánk� na jedné rozte�i             [-] 

z    po�et zub� �et�zových kol             [-] 

αmin    úhel otev�ení               [°] 


M    ú�innost elektromotoru             [%] 


PS    ú�innost pohán�cí stanice             [-] 


�    ú�innost vále�kového �et�zu             [-] 

�    polom�r valivého t�ení             [m] 

�    Ludolfovo �íslo              [-] 

PVC    hustota materiálu kladi�ky             [kg/m3] 

�Fx    suma všech sil p�sobících v ose x            [N] 

�Fy    suma všech sil p�sobících v ose y            [N] 

�MA    momentová rovnice vztažená k bodu A           [N.m] 

�    úhlová rychlost                         [rad/s] 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava                                                       Bakalá�ská práce, 2009 

 - 14 - 

ÚVOD 
 

 Cílem této bakalá�ské práce je navrhnout vhodnou variantu manipula�ního dopravníku 

pro odkládání použitého nádobí v provozu jídelny.  

 

 
Obr. Dopravník použitého nádobí ve velkokapacitních jídelnách od firmy JIVA [12] 

 

 

Dopravník bude p�epravovat komponenty, které jsou v provozu jídelny b�žné a to 

komponenty, jako jsou tácy, lžíce, nože, vidli�ky, talí�e, misky a skleni�ky.  

 

 
 

Obr. Komponenty 
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Manipula�ní dopravník (jak jeho konstrukce, tak i jednotlivé �ásti, ze kterých se bude 

skládat) musí být p�izp�soben prost�edí a provozním podmínkám, ve kterých se bude 

nacházet. Je tedy nutné, aby manipula�ní dopravník odolával zvýšené vlhkosti, vod�, pop�. 

korozi. Jedná se o potraviná�ský pr�mysl, a proto je nezbytn� nutné dodržovat hygienické 

podmínky. 

 Jak už bylo �e�eno, jedná se o manipula�ní dopravník pro odkládání použitého nádobí 

v provozu jídelny a proto je také nutné po�ítat s ob�asným jednorázový p�etížením 

dopravníku.  

 V úvodní �ásti je provedeno základní rozd�lení možných variant �ešení manipula�ního 

dopravníku.  
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1 ROZD�LENÍ DOPRAVNÍK� 
 

Dopravníky jsou stroje pro dopravu sypkých, zrnitých a kusovitých hmot nebo 

kusových p�edm�t� na vzdálenosti od n�kolika metr� do n�kolika kilometr�. Doprava je 

p�evážn� vodorovná nebo mírn� sklon�ná bu� vzh�ru nebo dol�. N�které dopravníky slouží i 

k vertikální nebo šikmé doprav� (nap�. kore�kový elevátor, šnekové dopravníky, hrnoucí 

dopravníky). 

          Dopravníky je možno t�ídit podle r�zných hledisek. Nejp�irozen�jší je t�íd�ní podle 

n�kterých významných konstruk�ních znak�. Tak dosp�jeme k rozd�lení na dopravníky 

a) s tažným orgánem 

b) bez tažného orgánu. 

          Tažným orgánem je nap�. pás, �et�z nebo lano. Do první skupiny pat�í tedy pásové 

dopravníky, �et�zové dopravníky, �lánkové i podv�sné a dále kore�kové elevátory. Do druhé 

skupiny pat�í šnekové dopravníky, vibra�ní dopravníky a vále�kové trat�. 

 

Poznámka:  

Vzhledem k zadané problematice mé bakalá�ské práce se budeme dále bavit jen o 

jedné, výše uvedené skupin� dopravníky, a sice dopravníky s tažným orgánem. 

 

Dopravníky s tažným orgánem 

 

Jak již bylo uvedeno, do této skupiny dopravník� pat�í dopravníky: 

- pásové 

- �et�zové  -  �lánkové 

                   -  redlerové 

                     -  h�eblové 

                    -  podv�sné 

- kore�kové elevátory 

Poznámka: 

Jak už název této práce napovídá, jedná se o p�epravu kusového materiálu a díky tomu 

m�žeme automaticky vypustit n�které skupiny dopravník� a to redlerové dopravníky, 

h�eblové dopravníky a kore�kové elevátory z d�vodu jejich funk�nosti. Podle mého názoru, 

se tyto skupiny dopravník� nevztahují k �ešené problematice nebo jsou nevhodným �ešením. 
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1.1 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

 
Jsou nejrozší�en�jším dopravním prost�edkem kontinuální dopravy sypkých hmot, 

nebo	 mohou být použity pro široký rozsah dopravních výkon� a vzdáleností. 

Mají �adu p�edností, mezi které pat�í vysoký dopravní výkon p�i malém zatížení i malé 

vlastní hmotnosti na jednotku délky, malá m�rná spot�eba elektrické energie, malý sou�initel 

pohybového odporu, jednoduché celkové uspo�ádání v�tšinou typizovaného provedení, 

vysoká automatizace, nízké provozní a udržovací náklady, klidný a tém�� bezhlu�ný chod, 

malá degradace materiálu za dopravy. 

Pásový dopravník je dopravník, jehož unášecím prost�edkem je nekone�ný dopravní 

pás obíhající mezi pohán�cím a vratným bubnem a dopln�ný dalšími konstruk�ními prvky 

pot�ebnými pro provoz dopravníku.  

Mezi nevýhody pat�í omezená doprava v úklonu a za normálního provedení 

nemožnost dopravy do oblouku. Nejdražším a nejzraniteln�jším dílem je již výše zmi�ovaný 

vlastní pás. Tato citlivost k poškození dopravního pásu se po�ítá mezi nevýhody pásové 

dopravy. Mezi nevýhody lze po�ítat i jednosm�rnost dopravy.  

Reverzovatelné dopravníky jsou výjimkou. Použití pásových dopravník� je 

mnohostranné. Slouží pro p�ímo�arou vodorovnou a úklonnou dopravu sypkých a kusových 

materiál� (za ur�itých okolnosti i pro p�epravu osob) na krátké, st�ední i dlouhé vzdálenosti a 

jsou nepostradatelné i pro nakládací a vykládací práce. Specielní použití mají v n�kterých 

pr�myslových odv�tvích, nap�. v hornictví slouží mimo jiné i k doprav� osob nebo k doprav� 

na obou v�tvích dopravníku (horní a dolní). Bývají základem plynule pracujících dopravních 

linek.  

 

1.1.1 Hlavní �ásti pásového dopravníku 

 

1) Dopravní pás 

2) Nosná konstrukce s vále�kovými stolicemi pro horní a dolní v�tev dopravníku 

3) Pohán�cí stanice 

4) Napínací stanice 

5) Vratná stanice 

 

 



Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava                                                       Bakalá�ská práce, 2009 

 - 18 - 

 

 
Obr. 1.1 Hlavní �ásti pásového dopravníku [4]                            Obr. 1.2 Pásový dopravník [5] 

 

 

1.1.2 N�které typy pohán�cích stanic pásových dopravník� 

 

 
Obr. 1.3 Druhy pohán�cích stanic [2] 

      

 

 

      a)   jednobubnová bez výložníku 

b)   jednobubnová s výložníkem 

c)   dvoububnová bez výložníku 

d)   dvoububnová s výložníkem tzv. S pohon 

e)   dvoububnová s dv�ma p�evád�cími bubny a s výložníkem tzv. Ω pohon 

 

Poznámka:  

Pro �ešení problematiky  zadané práce by musel být dopravní pás vyroben z plastu. 
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1.2 �LÁNKOVÉ DOPRAVNÍKY 

 

�lánkový dopravník je vhodný pro dopravu sypkých abrazivních materiál� o pom�rn� 

vysokých teplotách i pro dopravu kusových materiál�. Je vhodný pro dopravu vodorovnou i 

úklonnou do maximálního výkonu ± 20°, pro p�ímý sm�r i do oblouku (o polom�ru v�tším 

jako 10 m). 

U pásových dopravník� je tažným orgánem pás, který zárove� nese dopravovaný 

materiál. U �lánkových dopravník� (obr. 6-16) jsou tažným elementem dva �et�zy (mén� 

�asto jeden), k jehož �lánk�m jsou p�ipevn�ny orgány, které bu� nesou, nebo hrnou 

dopravovaný materiál. 

Nosné orgány jsou vytvo�eny r�zným zp�sobem: jako korýtka, desky, jako tvarové 

plechy  vytvá�ející žlab (šupinové dopravníky), jako hrabice hrnoucí materiál žlabem 

(hrabicové dopravníky), jako unáše�e (h�eblové dopravníky a redlery) apod. 

 

 
Obr. 1.4 �lánkový dopravník – polární diagram u nuceného pohonu [4] 

 

�et�zy dopravníku jsou mezi napínacím a hnacím �et�zovým kolem podep�eny bu� 

pevným vedením (nap�. dnem plechového žlabu), po n�mž se smýkají, nebo soustavou 

podp�rných kladek, jejichž h�ídele jsou uloženy v rámu dopravníku. �et�zy, jejichž �epy mají 

kladi�ky, jsou podep�eny pevným vodítkem, po n�mž se kladky �et�zu odvalují. 

Výhodou t�chto dopravník� je možnost dopravy horkých a abrazivních materiál� a 

doprava do oblouku. Nevýhodou je velká „mrtvá hmotnost“ pohybujících se �ástí a velká 

energetická náro�nost. 
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        Obr. 1.5 Doprava do oblouku [8]                   Obr. 1.6 Ukázka �lánkového dopravníku [8] 

 

1.2.1 �et�zy �lánkových dopravník� 

 

Nej�ast�ji se uplat�ují: 

 

-  sponové �et�zy podle �SN 26 0410 

-  pouzdrové �et�zy podle �SN 26 0412 

- kladkové �et�zy podle �SN 26 0416 

- �et�zy s kladkami a nákolky podle �SN 26 0418 

- vále�kové �et�zy podle �SN 26 0414 

- sva�ované �et�zy podle �SN 02 3211 – 12 

 

1.3 PODV�SNÉ DOPRAVNÍKY 

  
Podv�sný dopravník je vytvo�en jako soustava nosi��, pojížd�jících v ur�ité stálé 

vzdálenosti od sebe po dráze a tažným �et�zem, pop�. lanem. Dráha je zav�šena táhly na 

konstrukci nebo je nesena sloupy. Tažný prost�edek vytvá�í uzav�ený okruh, který je bu� 

rovinný nebo prostorový. Podv�sné dopravníky jsou ur�eny p�edevším pro meziopera�ní nebo 

meziobjektovou dopravu. Nezabíraji tak�ka žádnou podlahovou plochu, což je hlavní 

výhodou t�chto dopravník�. Pod�sný dopravník je složité dopravní za�ízení s možností 

p�echodu do vodorovných a svislých oblouk�, do odbo�ek a ostatních kolejí 

automatizovaným chodem dálkov� ovládaným s cílovým �i adresným �ízením. Dopravuje 

materiál tak, že t�žišt� materiálu je pod dopravní dráhou. 
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Dopravník m�že mít bu� konstantní rychlost nebo rychlost m�nitelnou ve stupních, 

pop�. m�nitelnou plynule. Pohyb m�že být vyst�ídán p�estávkami, kdy je dopravník v klidu 

(tzv.taktovaný chod). 

 

Rozd�lení podv�sných dopravník�: 

-  rovinné 

-  prostorové 

 

 

Podle po�tu drah se dále d�lí na: 

-  jednodráhový 

-  dvoudráhový 

 

 

2    PODV�SNÉ DOPRAVNÍKY 
 

Požadavky na moderní zp�sob dopravy materiálu spl�ují ve velkém po�tu p�ípadu 

záv�sné �et�zové dopravníky, které dopravují materiál nad úrovní podlahy, a využívají tedy 

jinak nevyužitého prostoru nad pracovišti. Tyto dopravníky dopravují materiál v uzav�eném 

okruhu, nebo na výrobní lince, tvo�ící �ást okruhu dopravníku, a to bu� v záv�su (materiál je 

nesen záv�sným jezdcem nebo vozíkem záv�sného dopravníku), nebo na normálních 

podlahových vozících, tažených �et�zem podv�sného, pop�. podlahového dopravníku.  

Záv�sné dopravníky slouží ve vnitrozávodové doprav� meziobjektové i dílenské, jako 

dopravníky prosté (pouze k p�emíst�ní materiálu) i technologické (k vykonávání výrobních 

operací), a to meziopera�ní, montážní, skladové i manipula�ní. 

Záv�sný dopravník není zdaleka tak jednoduché za�ízení, jak se na první pohled zdá. 

A�koliv jeho funkce je jednoduchá, bývá konstruk�ní �ešení velmi obtížné, nebo	 musí 

respektovat mnoho protich�dných požadavk� a vyhov�t všem provozním p�ípad�m, které se 

zna�n� liší nejen pr�b�hem dráhy, ale i velikostí a váhou dopravovaných kus�, p�i�emž délky 

dráhy jsou velmi r�zné. 

Jde tedy v podstat� o vykonstruování univerzálních stavebnicových díl�, umož�ujících 

sestavení pot�ebné dráhy a spl�ujících pokud možno všechny podmínky, dané technologii 

výroby. Dopravník� konstruovaných speciáln� pro jednotlivé p�ípady výroby nelze obvykle 
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použít v jiných p�ípadech, a tak práce vynaložené na vývoj jednotlivých za�ízení nem�že být 

dále využito. 

Proto byla v �R vypracována typizace t�chto dopravník�. Typizované hlavní 

parametry jednotlivých typ� jsou závaznou sm�rnicí pro konstruktéry dopravníku. Typizace 

vylou�í rozt�íšt�nost konstruk�ních prací a usnadní projektování. Omezený po�et vhodn� 

odstup�ovaných typ� s co nejv�tším po�tem unifikovaných spole�ných díl� umožní i 

hospodárnou výrobu dopravník�, což bude mí vliv nejen na jejich cenu, ale i na dobu úhrady 

investic a rentabilitu za�ízení. 

Bez zm�ny a zlepšení organizace práce nelze o�ekávat, že samotný dopravník odstraní 

všechny nedostatky. 

Jak už bylo �e�eno, p�i doprav� materiálu na záv�su nejsou nároky na podlahové 

plochy. Jsou schopny plnit i funkci „pohyblivého skladu“, kdy �ást produkce, surovin �i 

hotových výrobk� je do�asn� zav�šena na dopravníku.  

Zavád�ní t�chto dopravník� je stále �ast�jší, nebo	 stále v�tší po�et podnik� se 

dostává do situace, kdy dosavadní zp�soby již nevyhovují. Ve v�tšin� vysp�lých evropských 

zemích byla vypracována typizace t�chto dopravník�, které se staly pro projektanty tém�� 

závaznou sm�rnicí. Omezený po�et vhodn� odstup�ovaných díl� v�etn� pohon�, napínacích 

stanic atd. s co nejv�tším po�tem unifikovaných spole�ných díl� umož�uje i hospodárnou 

výrobu dopravník�, což snižuje investi�ní náklady na po�ízení dopravník� a zvyšuje 

rentabilitu za�ízení. Dopravník je pak skládán s typizovaných díl� podle pot�eby a charakteru 

dopravní trasy. 
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2.1 JEDNODRÁHOVÝ PODV�SNÝ DOPRAVNÍK 

 

 Má jedinou dráhu pro ob�h materiálu na uzav�eném okruhu. 

 

 
 

Obr. 2.1 Schéma jednodráhového podv�sného dopravníku [4] 

 

 

2.2 DVOUDRÁHOVÝ PODV�SNÝ DOPRAVNÍK 

 

 Má dv� dráhy, z nichž jedna slouží pouze k vedení a nesení tažného prost�edku (�et�zu 

nebo lana) a druhá k vedení záv�sných „vozík�“, které se mohou pohybovat též nezávisle na 

první dráze pomocí výhybek po samostatných odstavných – vy�kávacích úsecích. 

 

 
 

Obr. 2.2 Schéma dvoudráhového podv�sného dopravníku [4] 
 



Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava                                                       Bakalá�ská práce, 2009 

 - 24 - 

2.3 SCHÉMA PODV�SNÉHO DOPRAVNÍKU 

 

 
Obr. 2.3 Schéma podv�sného dopravníku [9] 

Hlavní �ásti 

 

1. Hnací stanice 

2. �et�z 

3. Vodící dráha 

4. Napínací stanice 

5. Záv�s 

 

 

3 HLAVNÍ �ÁSTI JEDNODRÁHOVÉHO ROVINNÉHO 

ZÁV�SNÉHO  DOPRAVNÍKU 

 

Záv�sný dopravník je tvo�en tažným prvkem, tedy �et�zem, který je pomocí �ep� spojen 

s plastovým vedením nebo-li dopravními kladi�kami. �et�z je pohán�n ocelovými �et�zovými 

koly. Dopravní kladi�ky jsou dále, pomocí ramen kladi�ek, spojeny se záv�sy a nosi�i. 
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3.1 �ET�Z 

 

Vále�kové �et�zy jsou nejpoužívan�jší �et�zy uplat�ující se ve všech oblastech p�evodu, 

p�edevším pro pohony s velkým p�evodovým zatížením a vysokými rychlostmi. Všechny 

druhy �et�zu je možno objednat v provedení s povrchovou úpravou (galvanické pokovení 

nebo provedení nerezové) všech sou�ástí nebo jen n�kterých díl�. 

 

 

Vále�kové �et�zy nerezové  

 

jsou �et�zy, u kterých je na všechny sou�ásti použita korozivzdorná ocel, aby mohly 

pracovat v prost�edí korozn� agresivním a ješt� v�tšinou bez možnosti jakéhokoliv mazání - 

pr�mysl chemický, potraviná�ský, apod. Jejich rozm�ry jsou shodné s vále�kovými �et�zy, 

pouze jejich pevnost je menší. 

 

 
Obr. 3.1 Vále�kový �et�z nerezový [9] 
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P�i dané rozte�i, daném po�tu zub� �et�zových kol musí být osová vzdálenost taková, 

aby délka �et�zu p�edstavovala celý po�et �lánk�. 

Pro normální provozní podmínky má být osová vzdálenost min. �ty�iceti násobkem 

rozte�e �et�zu. V krajních p�ípadech je možno osovou vzdálenost volit tak malou, že se 

�et�zová kola svými zuby skoro dotýkají. To má samoz�ejm� podstatný vliv na životnost 

�et�zu, jelikož �et�z je s �et�zovým kolem v �ast�jším záb�ru. Osová vzdálenost m�že být také 

v�tší než �ty�iceti násobek rozte�e. V tomto p�ípad� musíme po�ítat s ú�inkem v�tší váhy 

�et�zu na zatížení ložisek. Dále je nutné použít nosných kladek k váhovému odleh�ení �et�zu. 

Toto opat�ení je nutné, jakmile je volná v�tev �et�zu delší než 1,5 m. P�i krátkých �et�zech, 

malém po�tu zub� �et�zových kol a velkých obvodových rychlostech m�že nastat zna�né 

zah�átí �et�zu.V tomto p�ípad� musí být �et�z mazán vhodným mazadlem, jinak m�že nastat 

znehodnocení �et�zu. Maximáln� p�ípustná osová vzdálenost je stonásobek rozte�e �et�zu. 

K vyrovnání prodloužení �et�zu p�i jeho záb�ru je nutné zjistit p�estavitelnost h�ídelí 

�et�zových kol. Toto je rovn�ž nutné k snížení nap�tí již opot�ebených �et�z�.  

 

3.1.1 Správná montáž �et�z� 

 

Nový �et�z 

 

U nového �et�zu p�ed montáží do p�evodu sledujeme kontrolou délky p�esnost jeho 

provedení. 

P�i m��ení dodržujeme tyto zásady: 

- m��íme v délce 50 �lánk� suchého (odkonzervovaného) �et�zu na rovné podložce 

- �et�z napneme p�edepsaným zatížením. Hodnota napínacího zatížení se vypo�te jako 

násobek druhé mocniny rozte�e �et�zu a koeficientu 0,8 u jedno�adých, 1,5 u 

dvou�adých a 2,2 u t�í�adých �et�z�. 
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�et�z v provozu 

 

U �et�zu v provozu m��íme jeho protažení, které nesmí p�esáhnout dovolenou mez 

(+2%), aby se zabránilo nadm�rnému opot�ebení �et�zových kol a to následujícím zp�sobem: 

 

- �et�z položíme na rovnou podložku a ocelovým pravítkem zm��íme jeho délku 

- od nam��ené hodnoty ode�teme tabulkovou hodnotu téhož po�tu rozte�í 

- rozdíl délek nesmí p�esahovat 2% celkové délky téhož po�tu �lánk� nového �et�zu. 

M��ení si usnadníme pokud m��íme po�et 50 nebo 100 �lánk�. Zde m�že �init 

protažení u 50�lánkového úseku jednu rozte�, u 100�lánkového úseku dv� rozte�e 

(maximáln�). 

 

3.1.2 Údržba vále�kových �et�z� 

 

K dosažení dlouhé životnosti je bezpodmíne�n� nutné �et�z pravideln� a náležit� 

udržovat. Tato zásada platí zvlášt� pro voln� b�žící �et�zové p�evody, to znamená pro 

p�evody, které nejsou chrán�ny uzav�eným krytem proti vn�jším vliv�m jako je voda, prach 

atd. Délku životnosti zabezpe�uje dokonalé mazání a pravidelná údržba v závislosti po�tu 

pracovních hodin za�ízení a �et�zového p�evodu. Zp�sob mazání b�hem provozní doby je 

v�tšinou dán konstrukcí �et�zového p�evodu a platí pro n�j následující zásady: 

 

a) p�i rychlostech až do 3 m/s. Je dosta�ující ob�asné ru�ní mazání olejni�kou, kartá�kem 

nebo kapací maznicí cca 4 až 12 kapek za minutu 

b) p�i rychlosti až do 7 m/s. Mazání kapací maznicí cca 20 kapek za minutu nebo mazání 

s olejovou lázní 

c) p�i rychlosti do 12 m/s. Tlakové mazání tryskami na v�tev �et�zu 

d) p�i rychlosti nad 12 m/s. Mazání olejovou mlhou 

 

Nejlepší zp�sob mazání je v olejové lázni, nebo	 tento zp�sob dává jistotu provozní 

spolehlivosti. Použití tohoto zp�sobu mazání p�edpokládá však spln�ní n�kterých podmínek: 

 

- �et�z nemá být v lázni velmi pono�en, aby se zabránilo oh�ívání �et�zu a vyššímu 

odporu proti pohybu 
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- musíme používat �ídký olej s velkou smá�ivostí (viskozita 4 – 5 °E), aby všechny díly 

a �et�zová kola byly pokryty olejovým filmem. Tím dojde ke snížení opot�ebení 

�et�zových kol. 

 

K zabrán�ní odst�ikování oleje po pracovišti, vnikání cizích t�les do �et�zového p�evodu 

musí být každý p�evod opat�en vhodným krytem. 

 

K nejv�tšímu opot�ebení dochází na kluzných plochách �et�zového �lánku tj. mezi �epy, 

pouzdry, vále�ky a na pracovních plochách ozubení �et�zových kol. Jednotlivé díly �et�zu 

jsou vyráb�ny z nejkvalitn�jších materiál�. Díly po tepelném zpracování získají na povrchu 

tvrdou vrstvu, která je odolná proti opot�ebení. Pracovní plochy jednotlivých díl� �et�zu a 

�et�zových kol se snažíme udržovat �isté a ošet�ovat je mazáním. Jelikož kluzné plochy �et�zu 

se nacházejí uvnit� jednotlivých �lánk�, jejich �išt�ní se m�že provád�t pouze praním �et�zu 

v lázni.  

 

P�i údržb� �et�zu (krom� �et�z�, které b�ží v lázni) dodržujeme následující postup: 

 

- �et�zy promýváme v petroleji, benzínu nebo trichlorethylenu a usazeniny na vn�jších 

plochách �et�zu �istíme tvrdým kartá�em. Totéž provádíme u �et�zových kol. 

- takto o�išt�ný �et�z pono�íme na 24 hodin do petrolejové lázn�, aby se tvrdé usazeniny 

rozpustily i uvnit� �lánk� 

- �et�z promýváme dále v benzinu, nebo trichlorethylenu tak, že pohybujeme �et�zem 

v lázni, aby se vyplavily ne�istoty z pouzder a vále�k� 

- �et�z výjmeme z lázn� a zkontrolujeme jeho stav. Jakmile p�i pohybu �et�zu slyšíme 

vrzání (v d�sledku toho, že dochází ke t�ení mezi ne�istotami a vnit�ními plochami 

pouzder a vále�k�) pokra�ujeme dále v promývání, až je �et�z naprosto �istý 

- po dokonalém o�išt�ní op�t prohlédneme �et�z a díly, které jsou poškozeny vym�níme 

- pro mazání �et�zu si p�ipravíme láze� s rozpušt�ným pevným mazadlem. Láze� má 

mít teplotu 80°C. Roztavené mazadlo po ztuhnutí zaru�uje p�ilnutí mazadla na t�ecích 

plochách �et�zu. Rovn�ž nedochází k rozst�ikování mazadla tím, že se �et�z v provozu 

zah�eje. 

- P�i mazání �et�zu v lázni se musí s �et�zem pohybovat, aby se vytla�il vzduch ze 

všech ploch a dutin, a tím se umožnilo vniknutí mazadla dovnit� �lánku. Mazání 

ukon�íme až p�estanou na povrchu lázn� vznikat vzduchové bubliny. 
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- Potom vyjmeme �et�z z lázn� ven, aby mohl zchladnout 

- na o�išt�ná �et�zová kola montujeme �et�z ve stejné délce, jaká byla p�ed demontáží 

- nový �et�z nikdy nemontujeme na opot�ebená �et�zová kola, protože se v tomto 

p�ípad� brzy opot�ebí 

 

 

3.2 �ET�ZOVÁ KOLA PRO VÁLE�KOVÉ �ET�ZY 

 

Nedílnou sou�ástí �et�zového p�evodu je kvalitní �et�zové kolo. Tato sou�ást je mnohdy 

podce�ována. Setkáváme se s p�ípady, kde nekvalit� vyrobené �et�zové kolo je montováno na 

drahý �et�zový p�evod. Dochází k poškození �et�zu a neklidnému chodu p�evodu, který se 

p�enáší na celé za�ízení. Dopl�kovými komponenty jsou plastová vedení a napínáky, které 

velmi výrazn� prodlužují životnost p�evodu a zklid�ují jeho chod. 

 

 

                      
Obr. 3.2 Možná provedení �et�zových kol pro vále�kové �et�zy [9] 

 

1) �et�zové kolo s oboustranným nábojem 

2) �et�zové kolo s nábojem v�etn� základního otvoru 

3) �et�zové kolo s nábojem s drážkou a pojistným závitem 

4) �et�zové kolo s nábojem pro t�í�adý �et�z 
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Obr. 3.3 Schéma p�sobících sil na �et�zovém kole [9]    Obr. 3.4 Základní rozm�ry �et�zového kola [9] 

 

 

 
           Obr. 3.5 �et�zová kola [9] 

 

3.3 DOPRAVNÍ KLADI�KY 

 

Jak už bylo �e�eno u definice �et�zových kol (viz kapitola 3.2) jsou další nedílnou 

sou�ástí �et�zových p�evodu plastová vedení, která velmi výrazn� prodlužují životnost 

p�evodu a zklid�ují jeho chod. 

Tažný orgán musí co nejp�esn�ji sledovat tvar jízdy dráhy se všemi záhyby a 

sm�rovými odchylkami. Jinak by p�sobil na nosi� silami ve sm�ru kolmém na sm�r pohybu a 

tím by vyvolával nežádoucí p�í�ení nosi�e.  
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Obr. 3.6 Kladi�ka 

 

Um�lohmotné kladi�ky mají nosnost 20 kg. Ocelové kladi�ky s nákružkem (v�ncem) 

anebo bez n�ho mají nosnost 30 kg. 

Kladi�ky, jak už um�lohmotné nebo ocelové nacházejí uplatn�ní ve všech oblastech 

dopravní a skladovací techniky pro: 

- pr�b�žné regály, 

- vodící lišty a kolejnice, odbo�ovací místa a nosné lišty v dopravních za�ízeních, 

- vále�kových drahách pro spojení dvou pracovních stanic (míst), 

- balící stroje, 

- vedení pro hnací �emeny. 

 

3.4 POHÁN�CÍ STANICE 

 

Pohán�cí stanice slouží k p�enosu výkonu od hnacího �lenu na hnaný �len. Nej�ast�ji 

bývá umíst�na na spole�ném rámu, který je pevn� ustaven na betonovém podkladu. Bývá 

tvo�ena pohán�cí jednotkou, tj. elektromotorem s p�evodovkou (tzv. p�evodovým 

elektromotorem), spojkou, která m�že být pružná (u dopravník� s jedním pohonem) nebo 

hydraulická rozb�hová, dále h�ídelem a �et�zovými koly unášejícími �et�z. 

 Stejn� jako napínací stanice musí být pohán�cí stanice dob�e p�ístupná z d�vod� dobré 

manipulace p�i opravách, montážích, demontážích nebo revizních kontrolách. 

Má-li dopravník dv� r�zné pracovní rychlosti, je možno použít asynchronního 

elektromotoru s p�epína�em pól�. Má-li být rychlost plynule m�n�na v širokých mezích, 

použije se speciální  elektronické regulace. Jde v podstat� o deriva�ní elektromotor s cizím 

buzením. Druhou možností je hydrostatický pohon s rota�ním hydromotorem. 
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Obr. 3.7 Pohán�cí stanice 

Pozice 

 

1 Elektromotor s p�evodovkou 

2 H�ídel elektromotoru 

3 Deska pod elektromotor 

 

Poznámka: 

 Elektromotor je p�išroubovaný k desce, která je dále p�išroubována ke sva�ované 

konstrukci dopravníku. Je zaru�ena demontovatelnost, která je zapot�ebí nap�. p�i opravách, 

vým�nách atd. 

 

 

3.5 NAPÍNACÍ STANICE 

 

�et�z je pot�eba nejen �istit a mazat, ale také kontrolovat jeho správné napnutí. �et�zu 

škodí velké napnutí, které krom� samotného �et�zu škodí �et�zovým kol�m a ložisk�m. P�íliš 

povolený �et�z zase hrozí sesmeknutím a následným pádem. Pr�hyb m��íme na spodní �ásti 

�et�zu, zhruba uprost�ed mezi ob�ma �et�zovými koly. 

Vratná stanice je sou�asn� stanicí napínací. �et�z se napíná posuvem osy stanice 

stav�cím šroubem. 

Jak už bylo �e�eno, napínání je realizováno stav�cím šroubem, z toho tedy plyne, že i 

napínací síla je vyvozená práv� tímto stav�cím šroubem.  
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Obr. 3.7 Model napínací stanice 

 

Pozice 

 

1 Vodící deska pro napínání, k níž je p�iva�ená deska se závitem pro stav�cí šroub   

2 Samosvorný stav�cí šroub     

3 Spojnice ložiskového domku s vodící deskou pro napínání  

4 Ložiskový domek  

5 H�ídel 

 

Poznámka: 

 Celá tato napínací stanice je p�iva�ena ke dv�ma p�í�ným deskám, které jsou 

p�išroubovány ke sva�ované konstrukci dopravníku. Tímto je zaru�ena dobrá manipulace s 

celou napínací stanicí nap�. z d�vodu oprav, vým�n apod. 
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4. VÁŽENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT� 

 
 Pro výpo�et dopravníku, konkrétn� výpo�et zatížení je pot�eba znát hmotnosti 

komponent�, které bude dopravník p�epravovat. Z tohoto d�vodu jsem v laborato�i p�íslušné  

komponenty zvážil pomocí digitální váhy zna�ky METTLER TOLEDO, typ PC 5002-S Delta 

Range, která váží s p�esností 0,1 g. 

 

 
Obr. 4.1 Digitální váha METTLER TOLEDO  

 

 

4.1 HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT� 

 

Byly zváženy komponenty, které jsou zobrazeny na Obr. 4.2. Tyto komponenty byly 

zap�j�eny z menzy VŠB. 

 

 
 

Obr. 4.2 Komponenty 
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Pozice 

 

1 Talí�     5 N�ž 

2 Polévková miska   6 Vidli�ka 

3 Kompotová miska   7 Lžíce 

4 Skleni�ka    8 Tác 

 
 
 
Talí� 
 

TALm  = 0,529 [kg] 
Polévková miska 
 

PMm  = 0,347 [kg] 
Kompotová miska 
 

KMm  = 0,201 [kg] 
Skleni�ka 
 

Sm  = 0,216 [kg] 
N�ž 
 

Nm  = 0,072 [kg] 
Vidli�ka 
 

Vm  = 0,030 [kg] 
Lžíce 
 

Lm  = 0,040 [kg] 
Tác 
 

TACm  = 0,588 [kg] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava                                                       Bakalá�ská práce, 2009 

 - 36 - 

4.2 CELKOVÁ HMOTNOST KOMPONENT� 
 
                                 SVNLKMPMTACTALC mmmmmmmmm +++++++=                       (4.1)                                             

216,030,072,040,0201,0347,0588,0529,0 +++++++=Cm  

Cm = 2,023 [kg] 
 
 

Název Ozna�ení Hodnota Jednotka 

Talí� mTAL 0,529 [kg] 

Tác mTAC 0,588 [kg] 

Polévková miska mPM 0,347 [kg] 

Kompotová miska mKM 0,201 [kg] 

Lžíce mL 0,04 [kg] 

N�ž mN 0,072 [kg] 

Vidli�ka mV 0,03 [kg] 

Skleni�ka mS 0,216 [kg] 

Celková hodnota mC 2,023 [kg] 
 

Tab. 4.1 Hmotnosti komponent� 

 

 

5 VOLBA ROZM�R� DOPRAVNÍKU A NOSI�� 
  

 K tomu, aby bylo možné pokra�ovat v dalších výpo�tech je pot�eba znát základní 

rozm�ry dopravníku a také nosi��.  

 

 

5.1 ROZM�RY DOPRAVNÍKU 

 

 Rozm�ry dopravníku jsem volil vzhledem k p�edepsaným požadavk�m, které jsou 

uvedeny v zadání mé bakalá�ské práce, tedy kapacita p�epravovaných osob za hodinu 

(kapacita p�epravovaných tác� s použitým nádobím za  hodinu) Q = 600 osob/h a maximální 

délka dopravníku Lmax. = 5 m. 
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Obr. 5.1 Model dopravníku 
 
 
Ší�ka dopravníku 
 

BD = 524 [mm] 
resp.: 

BD + hN = 524 + ( )4002 ⋅  = 1324 [mm] 
 
Délka dopravníku  
 

LD = 2870 [mm] 
 
 

Výška dopravníku 
 

HD = 959 [mm]  
 
Poznámka:  

Výška dopravníku je stanovena bez základny 
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5.2 ROZM�RY NOSI�E 

 

 Rozm�ry nosi�e jsem volil na základ� rozm�ru p�epravovaného tácu s použitým 

nádobím, který je 500 x 250 mm. 

 

 
 

Obr. 5.2 Model nosi�e 
 
Hloubka nosi�e 

hN = 400 [mm] 
 
Ší�ka nosi�e  

sN = 620 [mm] 
 
Rozte� mezi jednotlivými nosi�i 
 

mt  = 800 [mm] 
 

Název Ozna�ení Hodnota Jednotka 
Ší�ka dopravníku BD 524 [mm] 
Délka dopravníku LD 2870 [mm] 
Výška dopravníku HD 959 [mm] 

        
Hloubka nosi�e hN 400 [mm] 

Ší�ka nosi�e sN 620 [mm] 
Rozte� mezi jednotlivými 

nosi�i tm 800 [mm] 
 

Tab. 5.1 Rozm�ry dopravníku a nosi�e 
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Poznámka: 

P�i chodu dopravníku a jeho plném zatížení vykonává pracovní �innost celkem 9 tác� 

na stran� uživatele, tedy 3 nosi�e po 3 patrech a 9 tácu na stran� odb�ratele, tedy 3 nosi�e po 3 

patrech. 

Dopravník obsahuje celkem 8 nosi�� po 3 patrech, celkov� tedy 24 pater. 

 
 

 
 

Obr. 5.3 Schéma dopravníku s nosi�i 
 

 
 

6.  VÝPO�ET DOPRAVNÍKU 

 
 P�i výpo�tu dopravníku musíme dbát na dodržení hygienických podmínek, dále na 

pohodlí strávník� a zam�stnanc� jídelny, tedy uživatel� a na bezpe�nost. 

 

 

6.1 VÝPO�ET MINIMÁLNÍ DOPRAVNÍ RYCHLOSTI DOPRAVNÍKU 

A PO�ET JEDNOTEK P�EPRAVENÝCH ZA 1 HODINU 

 

Jak už bylo �e�eno (viz kapitola 6), je pot�eba dbát na pohodlí strávník� a zam�stnanc� 

jídelny a na bezpe�nost. S tím souvisí výpo�et minimální rychlosti dopravníku. 
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6.1.1 Minimální dopravní rychlost dopravníku 

 

Q – celkový po�et dopravovaných osob za hodinu 

Q = 600 [os./h] 

 

mt  – rozte� mezi jednotlivými nosi�i 

mt  = 0,8 [m] 

 

n – po�et pater dopravníku 

n = 3 [-] 

 

mt
x

v ⋅=
60min    [1]                                                                                                                  (6.1)               

8,0
60
200

min ⋅=v         

=minv  2,66 [m/min] = 0,044 [m/s]        

  

6.1.2 Po�et jednotek dopravených za 1 hodinu 

 

Aby byla dodržena podmínka kapacity p�epravovaných jednotek za hodinu, zvolil 

jsem, že dopravník bude mít trojpatrové nosi�e. 

 

3
600==

n
Q

x    [1]                                                                                                                 (6.2) 

3
600=x  

=x  200 [j/h] 
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6.2 VOLBA A STANOVENÍ OSOVÉ VZDÁLENOSTI �ET�ZOVÝCH 

KOL 

 

 

              

 

 

 

 

Obr. 6.1 Schéma osové vzdálenosti �et�zových kol [8] 

 

 
Obr. 6.2 Schéma dopravníku – pohled shora 

 

Stanovení orienta�ní osové vzdálenosti �et�zových kol 

 

 K tomu, aby byla správn� ur�ena skute�ná osová vzdálenost, musel jsem nejprve 

vypo�ítat orienta�ní osovou vzdálenost, jejíž výpo�et je založen na rozm�rech nosi�� a 

jednotlivých rozte�í mezi nimi. 

 

stta mm ++=,                                                                                                                       (6.3) 

620800800, ++=a  

=,a  2220 [mm] 
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Stanovení skute�né osové vzdálenosti �et�zových kol 

 

Skute�nou osovou vzdálenost �et�zových kol volím na základ� vypo�ítané orienta�ní 

osové vzdálenosti ,a , tedy: 

 

a = 2476 [mm] 

 

 

6.3 VOLBA VÁLE�KOVÉHO �ET�ZU 

 

Z d�vodu místa provozu dopravníku, tedy provozu v potraviná�ském pr�myslu, volím 

�et�z jedno�adý vále�kový nerezový s krátkou rozte�í typu 16B, dle normy �SN 02 3311. 

Více viz podkapitola 3.1 

 

 
Obr. 6.3 Schéma vále�kového �et�zu [9] 
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                                Typ �et�zu 16B - 1SS   

Název Ozna�ení Hodnota Jednotka 

Rozte� �et�zu p 25,4 [mm] 

Vnit�ní ší�ka �et�zu b1 17,02 [mm] 

Vn�jší ší�ka vnit�ní spony b2 25,45 [mm] 

Vn�jší pr�m�r �epu d1 8,28 [mm] 

Délka �epu l1 36,1 [mm] 

Ší�ka spony g1 21 [mm] 

Tlouš�ka vnit�ní spony s1 3,5 [mm] 

Tlouš�ka vn�jší spony s2 3 [mm] 

Hmotnost �et�zu na 1 metr m� 2,71 [kg/m] 

 

Tab. 6.1 Normalizované rozm�ry vále�kových �et�z� nerezových 

 

 

6.4 VÝPO�ET ROZM�R� �ET�ZOVÝCH KOL A V�NC� 

�ET�ZOVÝCH KOL 

 

K dalšímu výpo�tu dopravníku pat�í samoz�ejm� i výpo�et základních rozm�r� 

�et�zových kol a v�nc� �et�zových kol. Více viz podkapitola 3.2 

 

Byl zvolen následující typ �et�zových kol, viz Obr. 6.4 

 

                                                                     
Obr. 6.4 �et�zové kolo s oboustranným nábojem [9] 
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6.4.1 Výpo�et základních rozm�r� �et�zových kol 

 

 
 

Obr. 6.5 Model �et�zového kola 

 

Rozte� zub� 

 

p = 25,4 [mm] (viz Tab. 6.1) 

 

Pr�m�r vále�k� nebo pouzdra 

 

d1 = 8,28 [mm] (viz Tab. 6.1) 

 

Po�et zub� �et�zových kol 

 

volím z = 30 [-] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6 Základní rozm�ry �et�zového kola [9] 
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Pr�m�r rozte�né kružnice 

 

z

p
d

°
=

180
sin

   [6]                       (6.4) 

30
180

sin

4,25
°

=d  

=d  242,99 [mm] 

 

Pr�m�r patní kružnice 

 

112 rdd p ⋅−=    [6]           (6.5) 

( )14,4299,242 ⋅−=pd  

=pd  234,71 [mm] 

 

2
1

11

d
r =    [6]             (6.6) 

2
28,8

11 =r  

=11r  4,14 [mm] 

 

Pr�m�r hlavové kružnice 

 

1min 5,0 ddd a ⋅+=    [6]           (6.7) 

( )28,85,099,242min ⋅+=ad  

=minad  247,13 [mm] 

 

Polom�r dna zubní mezery 

 

1min 505,0 dri ⋅=    [6]           (6.8) 

28,8505,0min ⋅=ir  

=minir  4,18 [mm] 
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Polom�r boku zubu 

 

( )212,0 1min +⋅⋅= zdre    [6]          (6.9) 

( )23028,812,0min +⋅⋅=er  

=miner  31,79 [mm] 

 

Úhel otev�ení 

 

z
°−°= 90

120minα    [6]                   (6.10) 

30
90

120min

°−°=α  

=minα  117 [°] 

 

Otá�ky �et�zového kola 

 

d
v

ndv k� ⋅
=�⋅⋅=

π
π min

..�.k.min n    [1]                  (6.11) 

d
v

n k� ⋅
=

π
min

..  

24299,0
66,2

.. ⋅
=

πk�n  

=..k�n 3,48453 [ot./min] = 0,0581 [ot./s] 
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Název Ozna�ení Hodnota Jednotka 

Rozte� zub� p 25,4 [mm] 

Pr�m�r �epu d1 8,28 [mm] 

Pr�m�r rozte�n� kružnice d 242,99 [mm] 

Pr�m�r patní kružnice dp 234,71 [mm] 

Pr�m�r hlavové kružnice damin 247,13 [mm] 

Polom�r dna zubní 

mezery rimin 4,18 [mm] 

Polom�r boku zubu remin 31,79 [mm] 

Úhel otev�ení αmin 117 [°] 

Po�et zub� �et. kola z 30 [-] 

Otá�ky �et. kola ..k�n  0,0581 [ot./s] 

 

Tabulka 6.2 Základní rozm�ry �et�zových kol 

 

 

6.4.2 Výpo�et základních rozm�r� v�nc� �et�zových kol 

 

Rozdíl polom�r� rozte�né kružnice a v�nce (pro �et�zy s krátkou rozte�í) 

 

pf ⋅= 7,0    [6]                    (6.12) 

4,257,0 ⋅=f  

=f  17,78 [mm] 

 

Nejv�tší pr�m�r v�nce 

 

fdd g ⋅−= 2    [6]                    (6.13) 

( )78,17299,242 ⋅−=gd  

=gd  207,43 [mm] 

 

Vnit�ní ší�ka �et�zu 

 

=1b 17,02 [mm] (viz Tab. 6.1) 
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Polom�r zaoblení zub� 

 

15,1 drx ⋅=    [6]                    (6.14) 

28,85,1 ⋅=xr  

=xr  12,42 [mm] 

 

Zaoblení zub� 

 

( ) �⋅= 115,0...1,0 dba volím 112,0 d⋅    [6]                  (6.15) 

28,812,0 ⋅=ab  

=ab  0,9936 [mm] 

 

Ší�ka �et�zového kola 

 

111 95,0 bb ⋅=    [6]                    (6.16) 

02.1795,011 ⋅=b  

=11b 16,169 [mm] 

 

Název Ozna�ení Hodnota Jednotka 

Nejv�tší pr�m�r v�nce dg 207,43 [mm] 

Rozdíl polom�r� rozte�né kružnice a 

v�nce f 17,78 [mm] 

Vnit�ní ší�ka �et�zu b1 17,02 [mm] 

Polom�r zaoblení zub� rx 12,42 [mm] 

Zaoblení zub� ba 0,9936 [mm] 

Ší�ka �et�zového kola b11 16,169 [mm] 

 

Tab. 6.3 Základní rozm�ry v�nc� �et�zových kol 

 

 

 

 

 



Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava                                                       Bakalá�ská práce, 2009 

 - 49 - 

6.5 VÝPO�ET VÁLE�KOVÉHO �ET�ZU 

 

V kapitole 6.3 byl zvolen jedno�adý vále�kový nerezový �et�z s krátkou rozte�í typu 

16B, dle normy �SN 02 3311 a zde je uveden jeho výpo�et. 

 

 

 

Obr. 6.7 Model dráhy vále�kového �et�zu 

 

Délka �et�zu 

 

( )adaL +⋅= 2    [6]                     (6.17) 

( )13,24724762 +⋅=L  

=L 5446,26 [mm] = 5,446 [m] 

 

Jmenovitý výkon vále�kového �et�zu 

 

P = 2 [kW] [6] 

 

Jmenovitý p�íkon vále�kového �et�zu 

 

�
η  – ú�innost vále�kového �et�zu 

=
�

η  0,8 [-]  - zvolená hodnota 
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�

P

P
P

η
=    [1]                      (6.18) 

8,0
2000=PP  

=PP  2500 [W] = 2,5 [kW] 

 

Po�et �lánk� vále�kového �et�zu 

 

p
da

X
⋅+⋅= π2

   [6]                    (6.19) 

4,25
99,24224762 ⋅+⋅= π

X  

=X 225 [-] 

 

 

 

Název Ozna�ení Hodnota Jednotka 

Délka �et�zu L 5,446 [m] 

Jmenovitý výkon vále�kového 

�et�zu P 2 [kW] 

Jmenovitý p�íkon vále�kového 

�et�zu PP 2,5 [kW] 

Ú�innost vále�kového �et�zu �
η   0,8 [-] 

Po�et �lánk� vále�kového �et�zu X 225 [-] 

 

Tabulka 6.4 Hodnoty vále�kového �et�zu 
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7 VÝPO�ET ZATÍŽENÍ 

 
K výpo�tu zatížení jsou pot�eba hodnoty zvážených komponent� (viz. kapitola 4). 

V kapitole 7 je uvažováno nad zatížením p�sobícím na 1 m délky. 

 
Obr. 7.1 Schéma zatížení nosi�e 

 

 

7.1 VÝPO�ET HMOTNOSTI KLADI�KY A NÁSLEDNÝ VÝPO�ET    

     ZATÍŽENÍ P�SOBÍCÍ NA KLADI�KY 

 

 Kladi�ky, tedy plastové vedení tažného prvku (�et�zu) byly voleny z takového 

materiálu, aby jednak vydržely nést tíhu záv�su a nákladu a také, aby nevytvá�eli nežádoucí 

hluk p�i provozu dopravníku. Materiál kladi�ek volím PVC.  

 

PVCρ  – hustota materiálu kladi�ky 

=PVCρ  1400 [kg/m3] 
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    Obr. 7.2 Schéma kladi�ky pro výpo�et hmotnosti  

 

 

7.1.1 Výpo�et hmotnosti kladi�ky 

 

Výpo�et hmotnosti kladi�ky vychází z Obr. 7.2, kde je znázorn�na zvolená kladi�ka. 

 

Objem �ásti kladi�ky s velkým Ø 

 

DK – velký pr�m�r hladi�ky 

DK = 45 [mm] 

 

hK – výška kladi�ky 

hK = 20 [mm] 

 

K
K

V h
D

V ⋅
⋅

=
4

2π
   [6]                     (7.1) 

020,0
4
045,0 2

⋅⋅= π
VV  

=VV  3,18.10-5 [m3] 
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Objem �ásti kladi�ky s malým Ø 

 

dK – malý pr�m�r hladi�ky 

dK  = 15 [mm] 

 

hK – výška kladi�ky 

hK = 20 [mm] 

 

K
K

M h
d

V ⋅
⋅

=
4

2π
   [6]                                (7.2) 

020,0
4
015,0 2

⋅⋅= π
MV  

=MV  3,53.10-6  [m3]  

 

Objem kladi�ky 

 

MVklad VVV −=.                 (7.3) 

65
. 1053,31018,3 −− ⋅−⋅=kladV  

=.kladV  2,83.10-5  [m3] 

 

Hmotnost jedné kladi�ky 

 

..
.

.
kladPVCklad

klad

klad
PVC Vm

V
m

⋅=�= ρρ    [6]         (7.4) 

.. kladPVCklad Vm ⋅= ρ  

5
. 1083,21400 −⋅⋅=kladm  

=.kladm  0,040 [kg] 
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Poznámka:  

Rozte� mezi jednotlivými kladi�kami je tk = 0,2286 [m] �  kladi�ky budou spojeny s 

každým 9. �lánkem vále�kového �et�zu: 

 

pytk ⋅=    [1]            (7.5) 

4,259 ⋅=kt  

=kt  228,6 [mm] 

 

y – po�et �lánk� na jedné rozte�i 

y = 9 [-] 

 

p – rozte� �lánk� vále�kového �et�zu 

p = 25,4 [mm] 

 

 

7.1.2 Výpo�et zatížení p�sobící na kladi�ky 

 

Na jednu rozte� p�ipadají 3 kladi�ky 

 

g
t

m
G

k

kladicek
kladicek ⋅⋅= 3

                         (7.6) 

81,9
2286,0

040,03 ⋅⋅=kladicekG  

=kladicekG  5,15 [N/m] 
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7.2     HMOTNOST NÁKLADU A NÁSLEDNÝ VÝPO�ET     

         ZATÍŽENÍ P�SOBÍCÍ NA NÁKLAD   

         (ZVÁŽENÉ KOMPONENTY + TÁC) 

  

 Hmotnost nákladu, který je tvo�en komponentami (talí�, polévková miska, kompotová 

miska, skleni�ka, n�ž, vidli�ka, lžíce a tác) byla zjišt�na zvážením na digitální váze. 

 V p�ípad� zatížení p�sobícího na náklad musím uvažovat nad ob�asným 

jednorázovým p�etížením, ke kterému m�že dojít nap�. položením dvou tác� na jedno patro 

nosi�e. 

 

7.2.1 Hmotnost nákladu 

 

== Cnákl mm .  2,023 [kg] 

Poznámka:  

Rozte� mezi jednotlivými náklady je tn = 0,8 [m] a na jednu rozte� p�ipadají 3 náklady 

(z d�vod� t�ípatrového nosi�e). 

 

7.2.2 Výpo�et zatížení p�sobící  na náklad 

 

g
t
m

G
n

nákl
nákladu ⋅

⋅
= .* 3

             (7.7) 

81,9
8,0
023,23* ⋅⋅=nákladuG  

=*
nákladuG  74,42 [N/m] 

 

Poznámka: 

Uvažuji jednorázové p�etížení (20 %), kdy na jedno patro záv�su m�že p�ipadat nap�. 

dvojnásobek hmotnosti nákladu.  

 
*2,1 nákladunákladu GG ⋅=                                                (7.8) 

42,742,1 ⋅=nákladuG  

=nákladuG  89,30 [N/m] 
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7.3    HMOTNOST ZÁV�SU A NÁSLEDNÝ VÝPO�ET ZATÍŽENÍ     

         P�SOBÍCÍ NA ZÁV�S 

 

7.3.1 Hmotnost záv�su 

 

Hmotnost záv�su jsem zjistil pomocí vymodelování záv�su v programu Autodesk 

Inventor Professional 2008. 

 

=.závm  12,19 [kg] 

 

Poznámka: 

 Rozte� mezi jednotlivými  záv�sy je tz = 0,8 [m] 

 

7.3.2 Výpo�et zatížení p�sobící na záv�s 

 

g
t

m
G

z

záv
zavesu ⋅= .                          (7.9) 

81,9
8,0
19,12 ⋅=zavesuG  

=zavesuG  149,48 [N/m] 

 

7.4    HMOTNOST �ET�ZU A NÁSLEDNÝ VÝPO�ET ZATÍŽENÍ   

         P�SOBÍCÍ NA �ET�Z 

 

7.4.1 Hmotnost �et�zu 

 

Byl zvolen jedno�adý vále�kový nerezový �et�z typ 16 B – 1SS a z Tab. 7.1, kde jsou 

normalizované rozm�ry �et�zu jsem zjistil hmotnost �et�zu na 1 metr délky. 

 

m�  =  2,71 [kg/m] 
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                                    Typ �et�zu 16B – 1SS   

Název Ozna�ení Hodnota Jednotka 

Rozte� �et�zu p 25,4 [mm] 

Vnit�ní ší�ka vnit�ní spony b1 17,02 [mm] 

Vn�jší ší�ka vnit�ní spony b2 25,45 [mm] 

Vn�jší pr�m�r �epu d1 8,28 [mm] 

Délka �epu l1 36,1 [mm] 

Ší�ka spony g1 21 [mm] 

Tlouš�ka vnit�ní spony s1 3,5 [mm] 

Tlouš�ka vn�jší spony s2 3 [mm] 

Hmotnost �et�zu na 1 metr m� 2,71 [kg/m] 

 

Tab. 7.1 Normalizované rozm�ry vále�kových �et�z� nerezových 

 

7.4.2 Výpo�et zatížení p�sobící na �et�z 

 

gmG �� ⋅=                            (7.10) 

81,971,2 ⋅=�G  

=�G 26,59 [N/m] 
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8 VÝPO�ET POHYBOVÝCH ODPOR� 

 
 Výpo�tem pohybových odpor� se rozumí výpo�et odporových sil, které p�i provozu 

dopravníku p�sobí na plastové vedení dopravníku, teda na dopravní kladi�ky. 

 

 
Obr. 8.1 Pohyb jezdce po dráze – valivé a �epové t�ení 

 

 

Polom�r valivého t�ení 

 

ξ =0,0008÷0,0015 [m] [3] 

polom�r valivého t�ení volím � = 0,001 [m] 

 

Koeficient �epového t�ení 

 

�f = 0,05 ÷ 0,1 [-]  [3] 

koeficient �epového t�ení volím �f = 0,075 [-] 

 

Pr�m�r �epu 

 

Kd  = 0,015 [m] 
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Pr�m�r kladi�ky 

 

KD  = 0,045 [m] 

 
 

Obr. 8.2 Schéma zvolené hladi�ky 

 

 

8.1 VÝPO�ET POHYBOVÉHO ODPORU Gr1 

 

 Pohybový odpor Gr1 je odporová síla, která p�sobí na kladi�ku 1 (viz Obr. 8.3) na 

rameni r1 (viz. Obr. 8.4) 

 

 
Obr. 8.3 Model nosi�e 
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Obr. 8.4 Schéma p�sobících sil na nosi�i 

 

 

zavesunákladukladicekr GGGG ++=1            (8.1) 

48,14930,8915,51 ++=rG  

=1rG  243,37 [N] 

 

 

8.2 VÝPO�ET POHYBOVÝCH ODPOR� Gr2 A Gr3 

 

Pohybové odpory Gr2 a Gr3 jsou odporové síly, které p�sobí na kladi�ky 2 a 3 (viz Obr. 

8.5). Z toho Gr2 p�sobí p�ímo v míst�, ke kterému všechny odpory po�ítám, tedy 

v míst� A a Gr3 p�sobí na rameni r5 (viz Obr. 8.4). 
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Obr. 8.5 Model nosi�e 

 

Poznámka: 

 Následující hodnoty ramen jsem zjistil pomocí modelu záv�su a vypo�ítaném t�žišti 

záv�su v programu Autodesk Inventor Professional 2008. 

 

r1 = 0,054 [m] 

r2 = 0,174 [m] 

r3 = 0,253 [m] 

r4 = 0,419 [m] 

r5 = 0,431 [m] 

 

 

g – gravita�ní zrychlení 

g = 9,81 [m/s2] 

 

�G  – zatížení p�sobící na �et�z 

=�G  26,59 [N/m] 
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1rG  – pohybový odpor p�sobící na kladi�ku 1 

=1rG  243,37 [N/m] 

 

 

 
 

Obr. 8.6 Model nosi�e se zobrazenou polohou t�žišt� 

 

 

Suma všech sil p�sobících v ose x: 

 

�Fx = 0  

 

023 =− rr GG               (8.2) 

23 rr GG =  

 

Suma všech sil p�sobících v ose y: 

 

�Fy = 0  

 

0..1 =++− náklzávr GGG             (8.3) 
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Momentová rovnice vztažená k bodu A: 

 

�MA = 0  

 

431,0
054,037,243419,030,89253,048,149

0

3

5

114.3.
3

4.3.5311

⋅+⋅+⋅=

⋅−⋅+⋅
=

=⋅+⋅+⋅−⋅−

r

rnáklzáv
r

náklzávrr

G

r
rGrGrG

G

rGrGrGrG

      (8.4) 

      

== 32 rr GG 144,07 [N/m] 

 

 

 

8.3 VÝPO�ET P�SOBÍCÍ SÍLY NA OBVODU POHÁN�CÍHO   

�ET�ZOVÉHO KOLA 

 

 Z Obr. 8.1 je patrné, že je v tuhle chvíli jen jedna neznámá a tou je odbíhající síla na 

pohán�cím �et�zovém kole F. Tato síla je pot�ebná k výpo�tu následného p�íkonu 

elektromotoru. 

 

 
Obr. 8.7 Schéma dopravníku s p�sobící odbíhající silou 
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( ) ( )
L

D
fdGGG

GF
K

�Krrr
� ⋅

⋅+⋅⋅++
+= ]

2
[ 321 ξ

 [3]     (8.5) 

 

( ) ( )
5,446]

045,0
075,0015,0001,0207,14407,14437,243

59,26[ ⋅⋅+⋅⋅+++=F
 

=F  345,82 [N] 

 

 

 

9   VÝPO�ET P�ÍKONU ELEKTROMOTORU 

 

 Jak už bylo �e�eno v podkapitole 8.3 je nedílnou sou�ástí výpo�tu p�íkonu 

elektromotoru síla F a dále také rychlost dopravníku a ú�innost pohán�cí stanice.  

 P�i výpo�tu p�íkonu elektromotoru musíme uvažovat maximální rychlost 

dopravníku z d�vodu získání co nejv�tší hodnoty p�íkonu. 

 

Maximální rychlost dopravníku 

 

vmax = (1,2÷1,3) minv⋅    [1]          (9.1) 

vmax = 66,23,1 ⋅  

vmax= 3,45 [m/min] 

 

PSη  – ú�innost pohán�cí stanice 

=PSη  0,9 [-] – zvolená hodnota 
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P�íkon elektromotoru 

 

    [1]                   (9.2) 

9,0
60
45,3

82,345 �
�

�
�
�

�⋅
=MP  

=MP  22,09 [W] 

 

 

 

10 VOLBA POHÁN�CÍ STANICE 
 

             K volb� pohán�cí stanice pat�í volba elektromotoru a spojky. Dále viz podkapitola 3.4 

 

10.1 VOLBA ELEKTROMOTORU 

 

      Volím trojfázový asynchronní p�evodový motor D 48M71B6 dle katalogu firmy 

Flender. 

 

 

 
           Obr. 10.1 Model p�evodového asynchronního motoru 

 

 

 

 

 

PS
M

vF
P

η
max⋅

=
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Název Ozna�ení Hodnota Jednotka 

Jmenovitý výkon PZM 0,09 [kW] 

Jmenovité otá�ky nM 900 [min-1] 

Jmenovitý moment MM 0,957 [N.m] 

Ú�innost el. motoru Mη   60 [%] 

Moment setrva�nosti JM 0,00073 [kg.m2] 

Hmotnost mM 7 [kg] 

P�evod. Pom�r 

p�evodovky ip 170,24 [-] 

 

Tab. 10.1 Hodnoty p�evodového asynchronního elektromotoru 

 

 

10.2 VOLBA SPOJKY 

 

Mezi p�evodovým elektromotorem a �et�zovým kolem volím pružnou spojku obru�ovou 

TY 40 z katalogu firmy Renold. 

 

 
Obr. 10.2 Pružná obru�ová spojka [10] 

 

Název Ozna�ení Hodnota Jednotka 

P�enášený výkon PPS 0,69 [kW] 

To�ivý moment MKS 66 [N.m] 

Max. Ø pr�m�r 

h�ídele dsmax 38 [mm] 

Min. Ø pr�m�r 

h�ídele dsmin 15 [mm] 

Moment setrva�nosti JS 0,003 [kg.m2] 

 
Tab. 10.2 Hodnoty pružné obru�ové spojky [] 
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Poznámka: 

 Tento typ spojky jsem zvolil z d�vodu významných tlumení ráz� (d�vodem je pryžová 

obru�) a také proto, že v praxi je tento typ velmi osv�d�ený. 

 

 

10.3 VOLBA HNACÍHO H�ÍDELE 

  
 H�ídel je vyroben z oceli 17 042.2. Tento materiál je odolný proti korozi, používá se 

tedy v korozivním prost�edí, chemickém a potraviná�ském pr�myslu. Tento h�ídel slouží 

k p�enosu kroutícího momentu z elektromotoru na �et�zová kola. 

 

 
Obr. 10.3 Model hnacího h�ídele  

 

 

10.4 VOLBA LOŽISKA 

 

 Zvolil jsem axiální dvou�adé obousm�rné kuli�kové ložisko. Obousm�rná axiální 

kuli�ková ložiska se skládají z jednoho h�ídelového kroužku, dvou t�lesových kroužk� a dvou 

axiálních klecí s kuli�kami. Tato ložiska jsou rozebíratelná, takže jejich montáž je 

jednoduchá. Jednotlivé sou�ásti lze montovat samostatn�. T�lesové kroužky a axiální klece s 

kuli�kami jsou stejné jako u jednosm�rných ložisek. 

 

N�které menší velikosti se vyráb�jí bu� s plochou dosedací plochou na t�lesovém kroužku 

nebo s kulovou dosedací plochou. Ložiska s kulovými t�lesovými kroužky se mohou používat 

v kombinaci s kulovou op�rnou podložkou nebo s kulovou dosedací plochou v t�lese ke 
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kompenzaci nerovnob�žnosti op�rné plochy t�lesa a h�ídele. 

 

Obousm�rná axiální kuli�ková ložiska p�enášejí axiální zatížení p�sobící v obou sm�rech a 

slouží proto k axiálnímu vedení v obou sm�rech.  

 

 

 
Obr. 10.3 Axiální dvou�adé obousm�rné kuli�kové ložisko od firmy SKF [11] 

 

 

11 KONTROLA ELEKTROMOTORU NA ROZB�H 
 

 

F  – síla p�sobící na �et�zové kolo 

=F  345,82 [N] 

 

en  – po�et elektromotor� 

=en  1 [-] 

 

PSη  – ú�innost pohán�cí stanice 

=PSη  0,9 [-] – zvolená hodnota 
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Výpo�et statického momentu od zatížení dopravníku redukovaný na h�ídel motoru 

 

pPSe
SM i

dF
n

M
⋅

⋅⋅⋅⋅=
η

1
5,0

1
   [3]                  (11.1) 

24,1709,0
1

24299,05,082,345
1
1

⋅
⋅⋅⋅⋅=SMM  

=SMM  0,274 [N.m] 

 

Výpo�et dynamického momentu 

 

M

Mn
η
πω ··2

=    [3]                    (11.2) 

6,0
60

900
··2 π

ω =  

=ω  157,08 [rad/s] 

 

ω  – úhlová rychlost 

=ω  157,08 [rad/s] 

 

ω⋅= MDM JM    [3]                    (11.3) 

08,15700073,0 ⋅=DMM  

=DMM  0,115 [N.m] 

 

Výpo�et záb�rového momentu motoru 

 

MZ
M

Z MM
M
M

⋅=�= 22    [13]                  (11.4) 

MZ MM ⋅= 2  

957,02 ⋅=ZM  

=ZM  1,914[N.m] 
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Podmínka rozb�hu elektromotoru: 

 

DMSM MM + < ZM  

115,0274,0 + < 914,1  [ ]mN ⋅  

0,389 < 1,914 [ ]mN ⋅  

 

PODMÍNKA VYHOVUJE!!! 

 

 

12 KONTROLA PERA NA OTLA�ENÍ 
 

 Tímto výpo�tem bude provedena kontrola pera umíst�ného na hnacím h�ídeli v míst� 

pod spojkou.  

 

 
 

Obr. 12.1 Hnací h�ídel s místem kontroly pera 
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12.1   PERO - H�ÍDEL 

 

Celkový kroutící moment 

 

..k�n  – otá�ky �et�zového kola 

..k�n  = 0,0581 [ot./s] 

 

..2 k�
K n

P
M

⋅⋅
=

π
   [7]                    (12.1) 

0581,02
100009,22

⋅⋅
⋅=

πKM  

=KM  60551,75 [N.mm] 

 

Stanovení zat�žující síly 

 

D – pr�m�r h�ídele 

D = 25 [mm] 

 

t  – hloubka drážky pro pero v h�ídeli 

t  = 4,1 [mm] 

 

 

2
tD

M
F K

K −
=    [7]                    (12.2) 

2
1,425
75,60551

−
=KF  

=KF  5790,6 [N] 

 

Výpo�et tlakového zatížení spoje 

 

l – délka pera 

l = 20 [mm] 
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t  – hloubka drážky pro pero v h�ídeli 

t  = 4,1 [mm] 

 

np – po�et per 

np = 1 [-] 

 

( )tln
F

p
p

K
h ⋅⋅

=    [7]                               (12.3) 

( )1,4201
6,5790

⋅⋅
=hp  

=hp  70,62 [MPa]  

 

Podmínka 

 

Dp  – dovolená tlak 

Dp  = 125 [MPa] 

 

 

 

hp � Dp  

         70,62 < 125 [ ]MPa  

       PODMÍNKA VYHOVUJE!!! 
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12.2  PERO - NÁBOJ 

 

Stanovení zat�žující síly 

 

KM – celkový kroutící moment 

=KM  60551,75 [N.mm] 

 

D – pr�m�r h�ídele 

D = 25 [mm] 

 

1t  – hloubka drážky pro pero v náboji 

1t  = 2,9 [mm] 

 

2
1tD

M
F K

n +
=    [7]                    (12.4) 

2
9,225
75,60511

+
=nF  

=nF  4337,8 [N] 

 

Výpo�et tlakového zatížení spoje 

 

l – délka pera 

l = 20 [mm] 

 

b – ší�ka pera 

b = 8 [mm] 

 

1t  – hloubka drážky pro pero v náboji 

1t  = 2,9 [mm] 
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np – po�et per 

np = 1 [-] 

 

( ) np

n
h tbln

F
p

⋅−⋅
=    [7]                   (12.5) 

( ) 9,28201
8,4337
⋅−⋅

=hp  

=hp  124,5 [MPa] 

 

Podmínka 

 

Dp  – dovolená tlak 

Dp  = 125 [MPa] 

 

 

hp � Dp  

         124,5 < 125 [ ]MPa  

         PODMÍNKA VYHOVUJE!!! 

 

Poznámka: 

 Navržené pero vyhovuje. 
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ZÁV�R 
 

Cílem této bakalá�ské práce bylo navrhnout vhodný manipula�ní dopravník pro 

odkládání použitého nádobí v provozu jídelny. Zásady pro zpracování této bakalá�ské práce 

byly takové, že kapacita p�epravovaných osob m�la být 600 [osob.h-1], maximální délka 

dopravníku byla požadována 5 metr�. Další zásadou bylo po�ítat s krátkodobým p�etížením 

vlivem uložení více nádobí, vráceného pokrmu a dodržet hygieni�nost provozu a možnost 

snadného �išt�ní 
V úvodní �ásti je zpracováno rozd�lení možných variant dopravník�. Následn� jsem 

pak vybral jednu z variant, která je podle mého názoru nejlepším �ešením pro danou 

problematiku. Varianta, kterou jsem vybral se zabývá podv�snými dopravníky, konkrétn� pak 

jednodráhovým záv�sným dopravníkem. Nosná sva�ovaná konstrukce tohoto dopravníku je 

tvo�ena nerezovými U – profily. 

Tažným prvkem byl zvolen jedno�adý nerezový vále�kový �et�z, ke kterému jsou 

pomocí ramen a �ep� p�ipevn�na plastová vedení, tedy dopravní kladi�ky. Ty jsou dále 

sou�ástí záv�su s nosi�em. 

Dle vypo�teného pot�ebného p�íkonu elektromotoru jsem zvolil trojfázový 

asynchronní p�evodový elektromotor. Sou�ástí tohoto elektromotoru je šneková p�evodovka. 

Takto navržený elektromotor je pak spojen s hnacím h�ídelem (na kterém je umíst�no 

�et�zové kolo), pomocí pružné obru�ové spojky. Tento typ spojky je v praxi velmi používaný 

a jednou z jeho hlavních výhod je velmi dobré tlumení ráz�. 

Napínací stanice je �ešena stav�cím šroubem, který je umíst�ný ve vodící desce. Tento 

stav�cí šroub p�sobí na p�ipojovací desku s ložiskovým domkem. Ložisko je umíst�no na 

h�ídeli a pootá�ením šroubu dochází k napínání �et�zu. 
 
. 
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