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ABSTRAKT 

V této bakalářské práci je konstrukční návrh oběžného regálového zásobníku. Jsou zde 

základní funkční výpočty a především výpočet pohonné části zásobníku. Důraz je zde kladen 

na zadané počáteční podmínky. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Oběžný zásobník, převodný motor, řetěz, hřídel 

ABSTRACT 

In this bachelor's work is to design a bucket rotating storage machine. Here are the basic 

functional calculations and particularly the calculation of driving parts. Emphasis is placed on 

the given initial conditions. 
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Rotating machine, engine conversion, chain, shaft 
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1   ÚVOD 
Skladovací zařízení jsou používána pro uchovávání nebo vyrovnávání materiálového toku. 

Slouží k zajištění potřebných materiálů, na kterých je založen výrobní program. Materiál by 

měl být krátkodobě, ale i dlouhodobě dostupný během výrobního procesu. Nemělo by se stát, 

že z důvodu malé kapacity skladovacího zařízení dojde k jeho rychlému vyprázdnění a 

následnému pozastavení výroby, při čekání na dovoz materiálu. Z tohoto důvodu by zařízení 

mělo pojmout takové množství, které zajistí plynulý chod výroby. Proto je při skladování 

důležitým faktorem využití volného prostoru. Otázkou je, jak efektivně tyto prostory 

dokážeme využít. Rozhodující pro volbu skladovacího sytému je druh materiálu, který 

chceme uchovávat a v jaké formě. Každé zařízení na skladování materiálu má svoje přednosti 

i nevýhody. Jak je zřejmé z názvu, v této práci se zaměřím na oběžný regálový zásobník. 

Tento zásobník koná uvnitř ve svém pracovním prostoru vertikální pohyb. Výhodou, proč 

použít tento zásobník je, že výška je prakticky neomezená a tím skladovací prostor narůstá. Je 

zde možnost provedení i přes více pater. Další výhodou je, že obsluha skladu nemusí konat 

pohyb k materiálu, ale nechá si materiál dovést k sobě. To vše zajišťuje řídící jednotka, která 

může být propojena s centrálním informačním systémem. 

 

 Obr. 1.1 Oběžný regálový zásobník [15] 
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2   KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
Na obrázku 2.1 jsou tři možnosti, jak řešit pohyb materiálu, který je umístěný v kazetě. Ty 

jsou pouze schématicky naznačeny v bočním pohledu na zásobník. U varianty a) jsou dvě 

řetězová kola. Horní kolo je hnací a spodní napínací. Tato varianta je nejjednodušší. Délka 

řetězu je zde omezená osovou vzdáleností, která je závislá na maximální výšce zásobníku. To 

je nevýhoda, protože při volbě řetězu je nutno volit menší rozteč, která je závislá právě na 

osové vzdálenosti. Při použití větších délek roztečí by překročilo maximální zadanou výšku a 

podmínku bych nesplnil. Tento problém odpadá u možností b) a c), kde délka řetězu může být 

libovolná. Záleží jen, v jaké vodorovné vzdálenosti se od sebe rozmístí řetězová kola. Se 

zvětšující se délkou ale dojde k většímu prověšení řetězu. Potom by musel být zásobník 

v místech, kde je řetěz ve vodorovné poloze zajištěn proti prověšení. Z důvodu jednoduššího 

řešení volím variantu a), kterou se budu dále zabývat. 

 

 

 
 

 
 

 

3   VOLBA ŘETĚZU A VÝPOČET ŘETĚZOVÉHO KOLA 

3.1   VOLBA ŘETĚZU 
Dle normy DIN 8165 volím z tabulky 3.1 dopravní řetěz FV 500 s roztečí P=160 mm, který 

bude mít funkci nosného řetězu kazet, v provedení s kladkou typu S (obr. 3.1).  Základní 

rozměry řetězu z tabulky 3.1 jsou uvedeny na obrázku 3.2.  

 

Obr. 2.1 Pohyb materiálu v zásobníku; a)základní dvouvětvou zásobník; b) obdélníkový 
čtyřvětvový zásobník; c) kombinovaný šestivětvový zásobník 
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Dále používané hodnoty z tabulky 3.1 

d1…průměr čepu řetězu 

d3…vnější průměr kladky 

F…plocha kloubu řetězu (dále ve výpočtech ji budu označovat SK) 

FB…maximální síla při přetržení řetězu (dále ve výpočtech ji budu označovat FBR) 

                        

 

 

 

 

 

 

 
Počet článků řetězu 

x � 2 · LP � z	 � z
2      ��                                                                                                                                 �3.1� 

x � 2 · 4320160 � 6 � 62  

x � 60 

kde: 

L…osová vzdálenost mezi hnacím a hnaným řetězovým kolem (L=4320mm) 

P…rozteč řetězu volená z tabulky 3.1 (P=160 mm) 

z1,z2…počet zubů dopravního řetězového kola (z1=z2=6) 

 

Obr. 3.2 Dopravní řetěz typu  FV bez kladek – základní rozměry [1] 

Tab. 3.1 Typy řetězů FV [1] 

Obr. 3.1 Kladka 
typu S [1] 
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Tab. 3.2 Doporučené počty zubů řetězových kol [3, str. 206] 

3.2   VÝPOČET ŘETĚZOVÉHO KOLA 
Pro výpočet řetězového kola postupuji dle [3, str. 14] 

Z tabulky 3.2 volím pro hnací i hnané řetězové dopravní kolo počet zubů z1=z2=6, používané 

pro zdvihadla. Tento řetězový převod bude mít převodový poměr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměr roztečné kružnice 

D � P
sin �180°z	 �     �mm�                                                                                                                                   �3.2� 

D � 160
sin �180°6 � 

D � 320mm 

kde: 

P…rozteč řetězu FV 500 volená z tabulky 3.1 (P=160 mm) 

z1=6…počet zubů volených z tabulky 3.2 (z1,z2=6) 

 

Otáčky řetězového kola 

n � vπ · D     �s"	�                                                                                                                                                �3.3� 

n � 0,1π · 0,32 

n � 0,099471839 s"	
 

kde: 

v…zadaná rychlost řetězu (v=0,1m·s-1) 

 

Poloměr dna zubní mezery 

r()*+ � 0,505 · d.     �mm�                                                                                                                               �3.4� 

r()*+ � 0,505 · 70 

r()*+ � 35,35mm 

r()/0 � 0,505 · d. � 0,069 · 1d.2      �mm� 
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r()/0 � 0,505 · 70 � 0,069 · √702
 

r()/0 � 35,63mm 

kde: 

d3…průměr válečku řetězu volený z tabulky 3.1 (d3=70mm) 

Volím poloměr dna zubní mezery r f = 35,5 mm 

 

Poloměr boku zubu 

r/)*+ � 0,12 · d. · �z	 � 2�     �mm�                                                                                                         �3.5� 

r/)*+ � 0,12 · 70 · �6 � 2� r/)*+ � 67,2 mm 

r/)/0 � 0,008 · d. · �z	
 � 180�     �mm� 
r/)/0 � 0,008 · 70 · �6
 � 180� r/)/0 � 120,96mm 

Volím poloměr boku zubu ra = 105 mm. 

 

Úhel otevření zubové mezery 

φ)*+ � 120°  90°z      �˚�                                                                                                                                  �3.6� 

φ)*+ � 120°  90°6  

φ)*+ � 105° 
φ)/0 � 140°  90°z      �˚� 
φ)/0 � 140°  90°6  

φ)/0 � 125°      
Volím úhel otevření zubové mezery φ= 120 .̊ 

 

Průměr hlavové kružnice 

D/)*+ � D � 0,5 · d.     �mm�                                                                                                                          �3.7� 

D/)*+ � 320 � 0,5 · 70 

D/)*+ � 355mm 

D/)/0 � D � 1,25 · P  d.   [mm]  

D/)/0 � 320 � 1,25 · 160  70 

D/)/0 � 450mm 

Volím průměr hlavové kružnice  Da= 355 mm. 
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Průměr patní kružnice 

D( � D   2 · r(     �mm�                                                                                                                                    �3.8� 

D( � 320   2 · 35,5 

D( � 249mm 

 

Rozdíl poloměrů roztečné kružnice a věnce 

f � 0,4 · P     �mm�                                                                                                                                              �3.9� 
f � 0,4 · 160 

f � 64mm 

 

Největší průměr věnce 

D7 � D  2 · f     �mm�                                                                                                                                    �3.10� 

D7 � 320  2 · 64 

D7 � 192mm 

 

Šířka zubu 

b(	 � 0,95 · b	     �mm�                                                                                                                                  �3.11�  
b(	 � 0,95 · 80 

b(	 � 76mm 

kde: 

b1...vnitřní šířku řetězu volená z tabulky 3.1 (b1=80mm) 

 

Hodnota zaoblení zubu 

b/ � �0,1 9 ,015� · d.     �mm�                                                                                                                     �3.12� 

b/ � �0,1 9 ,015� · 70 

b/ � �7 9 10,5�mm 

Volím hodnotu zaoblení zubu ba= 9 mm. 

 

Poloměr zaoblení zubu 

R
 � 1,3 · d.     �mm�                                                                                                                                      �3.13�      

R
 � 1,3 · 70 

R
 � 91mm 

 

Všechny vypočtené hodnoty řetězového kola jsou naznačeny na obrázku 3.3 
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3.3 SPOJENÍ ŘETĚZU A KAZETY S MATERIÁLEM 
Kazeta, do které se bude umisťovat tyčový materiál, bude přichycena přímo k dopravnímu 

řetězu. Dopravní řetěz je z tohoto důvodu volen s prodlouženými čepy. Čep má mezi 

vnitřními články průměr 36mm a prodloužená část má průměr 40 mm. Část je naznačena na 

obrázku 3.5. 

 

 

 

Kazety budou navěšeny na každém druhém prodlouženém čepu . Volím to proto, aby nedošlo 

ke kolizi (naražení) kazet, která by mohla nastat při otáčení na dopravním řetězovém kole. 

Čep řetězu je uložen v kluzném ložisku typu B se samomazným pouzdrem ze spékaných 

materiálů (použiji spékaný bronz), které volím z [5, str. 356-357]. Označení tohoto ložiska je: 

POUZDRO B 40/50x50 ČSN 3481 SB 

Toleranční třída průměru válcové díry v tělese pro toto pouzdro musí být H7. Ložisko bude 

zalisováno do ložiskového tělesa - trubky, která se přivaří na boční stranu kazety. Trubka byla 

volena z [5, str. 653]. Její označení je:  

TR KR 76x10-51 ČSN 42 5715.  

Obr. 3.3 Ozubení řetězového kola – základní rozměry [2] 

Obr. 3.4 Řetěz s prodlouženými čepy [4] 
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Aby se ložisko do této trubky mohlo zalisovat, musí se její vnitřní průměr obrobit na daný 

průměr ložiska s danou tolerancí H7. Do trubky se uloží vedle ložiska ještě těsnění. Vybral 

jsem pryžové těsnění z [5, str. 441]. Jeho označení je: 

TĚSNÍCÍ KROUŽEK 03 – 40x60x1 – PRYŽ 62 2016.03. 

Ložisko i těsnění bude zajištěno proti pohybu víčkem, které je přišroubováno k trubce čtyřmi 

šrouby M3. Tento šroub volím s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem se závitem k hlavě, 

volený z [6]. Vše je naznačeno na obrázku 3.5. 

 

 

 

 

 

3.3.1 KONTROLA LOŽISKA NA OTLA ČENÍ 
Aby bylo možné zkontrolovat ložiska na otlačení, musím si v místě ložisek (A,B) vypočítat, 

jaké zde budou reakční síly (FA a FB). Budu uvažovat spojité liniové zatížení q, které vznikne 

od hmotnosti nákladu mn a od hmotnosti kazety mk. Schematický průběh posouvajích sil a 

spojité liniové zatížení je naznačeno na obrázku 3.6.  

 

Obr. 3.5 Místo pro uložení čepu 
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Spojité liniové zatížení 

q � �m+ � m<� · gl      �N · m"	�                                                                                                                    �3.14� 

q � �300 � 102� · 9,813,03  

q � 1301,53N · m"	 

kde: 

mn.…zadaná hmotnost materiálu v kazetě (mn=300kg) 

mk.…hmotnost kazety (mn=102kg) 

l…délka kazety (l=3,03m) 

 

Reakce v ložiskách 

FA � q · lB
2      �N�                                                                                                                                               �3.15� 

FA � 1301,53 · 3,132  

FA � 2036,89N 

kde: 

q…spojité liniové zatížení vypočítané ve vzorci 3.14 (q=1301,53 N·m-1) 

l’…vzdálenost mezi ložisky (l’=3,13m) 

FC � FA � Dq · lB
2 D     �N�                                                                                                                                 �3.16� 

Obr. 3.6 Zatížení kazety a ložisek 
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FC � E1301,53 · 3,132 E 
FC � E2036,89NE 
 

Kontrola ložiska na otlačení 

Dovolený tlak je pDL=2MPa daný z [6, str. 77] 

p � FAdG · lG H pIJ     �MPa�                                                                                                                               �3.17� 

p � 2036,890,04 · 0,05  H pI        
p � 1,02MPa H 2MPa         
Kontrola na otlačení ložiska vyhovuje. 

kde: 

FA…reakce v ložisku vypočítaná ve vzorci 3.15 (FA=2036,89) 

dl…průměr ložiska daný z [5, str. 356-357] (dl=0,04m) 

l l…délka ložiska daná z [5, str. 356-357] (ll=0,05m) 

 

3.3.2   KONTROLA ČEPU 
Prodloužený čep řetězu bude kontrolován na ohyb. Zatížení čepu je naznačeno na obrázku 

3.7. Tento čep, přichycený k řetězu budu uvažovat pro tento výpočet jako vetknutí, u kterého 

určím ohybový moment. Dovolené napětí v ohybu je dané z [8, str.378], kde pro míjivé 

zatížení pro materiál 11 500 je σo,dov=80MPa. 

 

Kontrola na ohyb 

σM � MMWM � MM
π · d	.32

H σM,PMQ     �MPa�                                                                                                         �3.18� 

σM � 103,9
π · 0,036.32

H 80 

σM � 22,7MPa H 80MPa 

kde: 

Mo…moment v ohybu [N·m] 

RS � TU · 0,051 

RS � 2036,89 · 0,051 RS � 103,88VW 

Wo...průřezový modul v ohybu [mm3] 
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d1…průměr prodlouženého čepu [mm] 

V místě maximálního ohybového momentu se nachází vrub, který je koncentrátorem napětí. 

Proto ohybové napětí σo ještě upravím součinitelem tvaru α. Ten odečtu z grafu z [8, str. 79].  

 

Napětí v místě vrubu 

σMQ � α · σM H σM,PMQ     �MPa�                                                                                                                      �3.19� 

σMQ � 2,45 · 22,7 H 80   
σMQ � 55,62MPa H 80MPa 

kde: 

α…součinitel tvaru daný z [8, str. 79] (α=2,45) σo…napětí v ohybu vypočítané ve vzorci 3.18 (σo=22,7MPa) 

Napětí v místě vrubu není větší než dovolené a podmínka vyhovuje. 

 

 
 

 

 
 

Obr. 3.7 Zatížení čepu v kazetě 
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4   STANOVENÍ ODPORŮ PROTI  POHYBU 
Pro výpočet stanovení odporů proti pohybu postupuji podle [9, str. 41,42] 

 

Odpor k překonání dopravní výšky 

F	 � N · �m+ � m<� · g     �N�                                                                                                           �4.1� 
F	 � 15 · �300 � 102� · 9,81 F	 � 59 154,3N 

kde: 

N…počet kazet na jedné větvi zásobníku (N=15) 

mn.…zadaná hmotnost materiálu v kazetě (mn=300kg) 

mk.…hmotnost kazety (mn=102kg) 

 

Odpor napínací řetězové kladky 

F
 � Yµ
 · d
D � µ · d	D [ · Z     �N�                                                                                                                     �4.2� 

F
 � Y0,05 · 0,0450,32 � 0,2 · 0,0360,32 [ . 2000 

F
 � 59N 

kde: µ2…součinitel čepového tření v ložisku napínacího řetězového kola z [8, str. 52] (0,05 pro 
valivé uložení) µ…součinitel čepového tření v kloubech řetězu daný z [8, str.52] (0,2 pro smykové tření) 

d2…průměr čepu napínacího řetězového kola v ložisku (d2=0,045m) 

d1…průměr čepu řetězu (d1=0,036m) 

Z…napínací síla (volím Z=2 000N) 

 

Odpor hnací řetězové kladky 

F. � Yµ	 · dD � µ · d	D [ · �T	 � T
�     �N�                                                                                                       �4.3� 

F. � Y0,05 · 0,10,32 � 0,2 · 0,0360,32 [ · �60 230,55 � 1000� 

F. � 2 334,42N 

kde: µ1…součinitel čepového tření v ložisku hnacího řetězového kola daný z [8, str. 52] (0,05 pro 
valivé uložení) 

d…průměr čepu hnacího řetězového kola v ložisku (d=0,1m) 
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5   STANOVENÍ TAHU V ŘETĚZU 
Pro výpočet stanovení tahu v řetězu postupuji podle [9, str.42] 

T. � Z2     �N�                                                                                                                                                        �5.1� 

T. � 20002  

T. � 1 000N 

 

T
 � T. � Z2     �N�                                                                                                                                              �5.2� 
T
 � 20002  

T
 � 1 000N 

 

T̂ � F
 � Z2     �N�                                                                                                                                              �5.3� 

T̂ � 59 � 20002  

T̂ � 1 059N 

 

T	 � T̂ � F	     �N�                                                                                                                                             �5.4� 

T	 � 1 076,25 � 59 154,3 

T	 � 60 230,55N 

 

Tahové síly v řetězu a napínací síla jsou naznačeny na obrázku 5.1 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Tahové síly v řetězu 
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6   STANOVENÍ OBVODOVÉ SÍLY NA HNACÍM ŘETĚZOVÉM 
KOLE A VÝKON MOTORU 
Pro výpočet obvodové rychlosti a výkonu elektromotoru postupuji podle [9, str.45] 

 

Obvodová síla 

F � T	  T
     �N�                                                                                                                                               �6.1� 

F � 60 230,55  1000 

F � 59 230,55N 

 

Účinnost mechanického převodu pro použití šnekové převodovky a řetězového převodu 

η` � aηbc · ηd e · 100   �%�                                                                                                                               �6.2� 

η` � �0,73 · 0,97 � · 100 

η` � 70,81% 

kde: 

ηpt…teoretická účinnost převodovky (budu uvažovat, že použiji dvoustupňovou převodovku 

s čelním ozubením a šnekovým soukolím). U této převodovky počítám s nejnižšími účinnostmi, 

mimo šnekové soukolí, které se nacházejí v tabulce 6.1. Účinnost čelního ozubení volím     ηč= 

0,97 a šnekového soukolí ηš= 0,75. Potom ηpt = ηč· ηš=0,97·0,75=0,73.  

ηr…účinnost řetězového převodu z tabulky 6.1 (ηr=0,97) 

 

Výkon hnacího elektromotoru 

Pg � �F � F.� · v1000 · η`      �kW�                                                                                                                                 �6.3� 

Pg � �59 230,55 � 2334,42� · 0,11000 · 0,7081  

Pg � 8,69kW 

 

 Tab.6.1 Tabulka výkonů, otáček, převodových poměrů, rozměrů (orientační hodnoty) [10] 
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Tab. 7.1 Příklady číselných hodnot činitelů rázů [3, str. 209 ] 

7   PEVNOSTÍ KONTROLA ŘETĚZU FV 500 
Pro výpočet pevnostní kontroly řetězu postupuji podle [3, str. 206] a [9, str.43] 

7.1   BEZPEČNOST NAVRŽENÉHO ŘETĚZU V TAHU 

 
Proti přetržení při statickém zatížení 

kic � FCjT	2 k 7     ��                                                                                                                                         �7.1� 

kic � 500 00060 207,742 k 7 

kic � 16,61 k 7           
Podmínka proti přetržení řetězu při statickém zatížení vyhovuje. 

kde: 

FBR…maximální síla při přetržení řetězu volená z tabulky 3.1 (FB=500kN) 

 

Proti přetržení při dynamickém zatížení  

kPl+ � FCj
Y · T	2 k 5     ��                                                                                                                                    �7.2� 

kPl+ � 500 000
2,5 · 60 207,742 k 5      

kPl+ � 6,64 k 5      
Podmínka proti přetržení řetězu při dynamickém zatížení vyhovuje. 

kde: 

Y…součinitel rázu volený z tabulky 7.1 (volím Y=2,5 pro elektrické motory u zdvihadel) 
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Tab. 7.2 Činitel tření [3, str. 212 ] 

Tab. 7.3 Činitelé a součinitel rázu [3, str. 207] 

7.2   BEZPEČNOST NAVRŽENÉHO ŘETĚZU NA OTLA ČENÍ 

 

pb � T	R · So H pI � pi · λ	 · y     �MPa�                                                                                                        �7.3� 
pb � 60 207,742 · 3820 H pI � 25 · 0,5885 · 0,73 

pb � 7,88MPa H pI � 10,74MPa 

Podmínka proti otlačení řetězu vyhovuje. 

kde: 

R…počet řetězů (R=2) 

SK… plocha kloubu řetězu FV 500 daná z tabulky 3.1 (SK=3820mm2) 

ps…směrný tlak v kloubu řetězu volený dle [9, str.43] (p=25MPa) 

λ1…činitel tření přepočítaný z tabulky 7.2 pro 27p a i=1 (λ1=0,5885) 

y…součinitel rázu volený z tabulky 7.3 (y=0,73) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   NÁVRH POHONU A ŘETĚZOVÉHO PŘEVODU  
Z konstrukčních důvodů navrhuji pohon oběžného zásobníku realizovat dvěma pohonnými 

jednotkami. Dále pohon doplním řetězovým převodem, z důvodu splnění podmínky rychlosti 

řetězu (dopravního řetězu), na kterém jsou navěšeny kazety s materiálem. Pohonná část je 

schématicky znázorněna na obrázku 8.1. 
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8.1   VOLBA POHONU 
 

Požadovaný výkon pro jeden pohon 

P	 � Pg2      �kW�                                                                                                                                                   �8.1� 

P	 � 8,692  

P	 � 4,35 kW 

 

Podle požadovaného výkonu pro jeden pohon volím převodný elektromotor o výkonu 

P=5,5kW se šnekovou převodovkou, která je kombinovaná s čelním soukolím. Motor je ještě 

vybaven brzdou připevněnou na zadní straně elektromotoru. Tento pohon je znázorněný na 

obrázku 8.1. Doplňkem motoru je frekvenční měnič, který je zde z důvodu plynulého rozběhu 

a brzdění zásobníku. 

Obr. 8.1 Schéma pohonné části 
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označení pohonu…S 97 DRS 132S4 BE5 

 
 

V katalogu [11, str.554, 592, 665-666 ] má tento pohon tyto parametry: 

 

Převodovka S 97 

S…šneková převodovka v patkovém provedení 

97…velikost převodovky 

Výstupní otáčky…np=8,9min-1 

Výstupní kroutící moment…Mp=4500Nm 

Převodový poměr…i=161,74 

Radiální síla na výstupním hřídeli…FR=30 600N 

 

Účinnost  převodovky 

ηb � Mbib · Mr · 100     �%�                                                                                                                                  �8.2� 

ηb � 4500161,74 · 36,5 · 100  
ηb � 76,23%      
   

 

Motor DRS 132S4 

DV…patkové provedení, nástavbový motor pro převodovky 

132S…konstrukční velikost 

Obr. 8.2 Převodný motor s brzdou [11] 
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4…čtyřpólové provedení 

Výkon …PM=5,5 kW 

Jmenovitý moment motoru …MN=36,5Nm 

Otáčky motoru… nM=1445min-1 

 

Brzda BE5 

BMG8…konstrukční provedeni 

Brzdný moment …MB=55Nm 

Brzda je stejnosměrně buzená elektromagnetická kotoučová brzda s elektrickým odbrzděním 

a brzděním pomocí síly pružin. Při tomto principu se brzda v případě výpadku proudu 

automaticky zabrzdí. Tím je splněn základní bezpečnostní požadavek.  

 

8.2   STANOVENÍ PŘEVODOVÝCH POM ĚRŮ  
Pro zajištění žádané rychlosti pohybu dopravního řetězu je šneková převodovka doplněna 

řetězovým převodem ir. 

 

Převodový poměr mezi motorem a hnacím řetězovým kolem (celkový převod) 

i` � nsn      ��                                                                                                                                                      �8.3� 

i` � 14455,9683 

i` � 242,1120738 

kde: 

nM …otáčky motoru dány  z [11, str. 665-666] (nM =1445 min-1) 

n…otáčky hnacího řetězového kola, viz. výpočet 3.3 (n=0,09947s-1=5,968310366min-1) 

 

Převodový poměr mezi pastorkem a kolem řetězového převodu  

id � i`ib      ��                                                                                                                                                        �8.4� 

id � 242,11161,74      
id � 1,496921441 

kde: 

ip…převodový poměr šnekové převodovky daný z [11, str. 554] (ip=161,74) 
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Počet zubů řetězových kol 

Počet zubů pastorku řetězového kola volím z1P=10, potom pro počet zubů kola řetězového 

převodu z2 bude platit z
o � z	t · id     ��                                                                                                                                             �8.5� 

z
o � 10 · 1,496 

z
o � 14,96 

Volím počet zubů kola řetězového převodu z2K=15. 

 

Kroutící moment na hnané hřídeli 

Mo
 � Mo	 · id  · ηd    �Nm�                                                                                                                              �8.6� 

Mo
 � 4500 · 1,496921441 · 0,97 

Mo
 � 6534Nm 

kde: 

MK1…kroutící moment hnacího hřídele (Mp=MK1=4500Nm) 

ir…převodový poměr řetězového převodu (ir=1,496921441) ηr…účinnost řetězového převodu z tabulky 6.1 (ηr=0,97) 

 

Otáčky hnaného hřídele 

n
 � n	id      �min"	�                                                                                                                                             �8.7� 

n
 � 8,91,496921441 

n
 � 5,946 min"	 

kde: 

n1… Otáčky hnacího hřídele (np=n1=8,9min-1) 

 

8.3   VÝPOČET ŘETĚZOVÉHO PŘEVODU 

8.3.1   VOLBA ŘETĚZU 
Pro výpočet volby řetězového převodu postupuji podle [3, str. 205] 

 

Diagramový výkon 

PI � Psκ · µv · φv · ρ     �kW�                                                                                                                                �8.8� 

PI � 5.50,36 · 1 · 1 · 0,85 

PI � 17,97kW 

kde: 
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Tab. 8.1 činitelé výkonu [3, str. 207] 

Tab. 8.2 činitelé mazání [3, str. 207] 

Tab. 8.4 činitelé vzdálenosti os [3, str. 207] 

PM…výkon jednoho elektromotoru daný z [11] (Pm=5,5kW) 

κ…činitel výkonu volený z tabulky 8.1, pro Y=2 a i=2 (κ=0,36) 

μv…činitel mazání volený z tabulky 8.2, volím bezvadné mazání (μ=1) 

φ'…činitel provedení řetězu volený z tabulky 8.3, volím řetěz typu B (φ=1) 

ρ…činitel vzdálenosti os volený z tabulky 8.4, volím 20P (ρ =0,85) 

 

 

 

 

 

 

 

Podle diagramového výkonu a otáček malého řetězového kola určíme z grafu (obrázek 8.2) 

vhodný řetěz a to pro 1řadé, 2řadé (DUPLEX) a 3řadé (TRIPLEX) provedení řetězového 

kola. Použiji diagram pro návrh řetězů typu B (válečkový řetěz). V diagramu odečtu  z: 

Tab. 8.3 činitelé provedení řetězu [3, str. 207] 
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Tab. 8.5 Typy řetězů B [12] 

np=8,9min-1…otáčky malého řetězového kola, voleno z [11, str. 554] 

PD=17,97kW…diagramový výkon ( výpočet 8.6) 

 

Pro 1řadé řetězové kolo odečtu z grafu řetěz typu…mimo oblast volitelných řetězů 

Pro 2řadé řetězové kolo odečtu z grafu řetěz typu 48B 

Pro 3řadé řetězové kolo odečtu z grafu řetěz typu 40B 

 

 

 

Dle normy ČSN 02 3311 volím řetězové kolo v provedení s 3řadým  válečkovým  řetězem 

40B, který je naznačený na obrázku 8.3. Základní rozměry tohoto řetězu jsou uvedeny 

v tabulce 8.5. 

 

 

Obr. 8.3 Návrh řetězů typu B [3, str. 211] 
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Dále používané hodnoty z tabulky 8.5 

f…plocha kloubu řetězu (dále ve výpočtech ji budu označovat A) 

FB…maximální síla při přetržení řetězu (dále ve výpočtech ji budu označovat Frm) 

Q…hmotnost řetězu  

 

 

 

 

Stanovení počtu článků řetězu  

X = 2 · aB

PB � z	t � z
o
2 � �z
o  z	t

2π �



· PB

aB      ��                                                                                     �8.9� 

X = 2 · 127063,5 � 10 � 152 � Y15  102π [
 · 63,51270 

X � 52,53 

 

Volím počet článků řetězu X=54. 

kde: 

P'… rozteč řetězu 40B daná z tabulky 8.5 (P'=63,5 mm) 

a'…volená vzdálenost os řetězových kol podle tabulky 8.4, kde jsem zvolil vzdálenost 20P 
(a'=1276mm=20P) 

z1'…počet zubů pastorku řetězového kola voleny (z1=10) 

z2'…počet zubů řetězového kola vypočtený ve vzorci 8.5 (z2=15) 

 

 

Obr. 8.4 Třířadý válečkový řetěz[12] 
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Tab. 8.6 Část hodnot činitelů K  [3, str. 213] 

Tab. 8.7 Rozměry pastorku řetězového převodu 

Vzdálenost os řetězových kol 

Provedeme výpočet, kterým určíme přesnou (skutečnou) hodnotu vzdálenosti os. 

a � Pv8 · z2X  z	t  z
o � 1�2X  z	t  z
o�
  K�z	t  z
o�
|     �mm�                                    �8.10� 
a � 63,58 · z2 · 54  10  15 � 1�2 · 54  10  15�
  0,8107 · �15  10�
| 
a � 1316,66mm 

kde: 

K…činitel, který určíme z tabulky 8.7, kde  }  z	tz
o  z	t � 54  1015  10 � 8,8 

Podle této hodnoty určíme, že K=0,8107 

 

 

 

8.3.2   VÝPOČET PASTORKU A KOLA ŘETĚZOVÉHO PŘEVODU 
Pro výpočet pastorku a řetězového kola postupuji podle kapitoly 3.2. Rozměry pastorku jsou 

v tabulce 8.7 a kola v tabulce 8.8.  

 

 

Číslo vzorce s názvem Dosazení do vzorce Výsledek s jednotkou 

3.2 Průměr roztečné kružnice 
D � 63,5

sin �180°10 � 

 

 

~ � ���, ����� 

 

3.3 Otáčky řetězového kola 
otáčky pastorku řetězového převodu jsou stejné jako výstupní 
otáčky z převodného motoru np=8,9 min-1 

3.4 Poloměr dna zubní mezery 

r()*+ � 0,505 · 39,37 

r()/0 � 0,505.39,37 � 0,069139,372  

 

r()*+ � 19,88mm 

r()/0 � 20,12mm 

 

Volím r f=20mm 
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Tab. 8.8 Rozměry kola řetězového převodu 

3.5 Poloměr boku zubu 

r/)*+ � 0,12.39,37. �10 � 2� 

r/)/0 � 0,008.39,37�10
 � 180� 

 

r/)*+ � 56,69mm 

r/)/0 � 88,19mm 

 

Volím r a=85mm 

3.6 Úhel otevření zubové 
mezery 

φ)*+ � 120° 90°10  

φ)/0 � 140° 90°10  

 

 

 

φ)*+ � 111° 
φ)/0 � 131° 

 

 

Volím φ= 125  ̊

3.7Průměr hlavové kružnice 

D/)*+ � 205,49 � 0,5.39,37 

D/)/0 � 205,49 � 1,25.63,5  39,37 

 

D/)*+ � 225,18mm 

D/)/0 � 245,49mm 

 

Volím Da=230mm 

3.8 Průměr patní kružnice 
D( � 205,490   2.20 

 

~� � ���, ���� 

 

3.9 Rozdíl poloměrů roztečné 
kružnice a věnce 

f � 0,4.63,5 

 

� � ��, ��� 

 

3.10 Největší průměr věnce 
D7 � 205,490  2.25,4 

 

~� � ���, ���� 

 

3.11 Šířka zubu 
b(	 � 0,93.38,1 

 

��� � ��, ����� 

 

3.12 Hodnota zaoblení zubu 

b/ � �0,1 9 ,015�. 39,37 

 

b/ � �3,94 9 5,91�mm 

 

Volím ba=5mm 

3.13 Poloměr zaoblení zubu 
R
 � 1,5.39,37 

 

�� � ��, ��� 

 

 

 

 

Číslo vzorce s názvem Dosazení do vzorce Výsledek s jednotkou 

3.2 Průměr roztečné kružnice 
D � 63,5

sin �180°15 � 

 

 

~ � ���, ����� 

 

3.3 Otáčky řetězového kola 
otáčky kola řetězového převodu jsou vypočítané ve vzorci 8.7 
nk=5,946 min-1 
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3.4 Poloměr dna zubní mezery 

r()*+ � 0,505 · 39,37 

r()/0 � 0,505.39,37 � 0,069139,372  

 

r()*+ � 19,88mm 

r()/0 � 20,12mm 

 

Volím r f=20mm 

3.5 Poloměr boku zubu 

r/)*+ � 0,12.39,37. �15 � 2� 

r/)/0 � 0,008.39,37�15
 � 180� 

 

r/)*+ � 80,32mm 

r/)/0 � 127,56mm 

 

Volím r a=120mm 

3.6 Úhel otevření zubové 
mezery 

φ)*+ � 120° 90°15  

φ)/0 � 140° 90°15  

 

 

 

φ)*+ � 114° 
φ)/0 � 134° 

 

 

Volím φ= 125  ̊

3.7Průměr hlavové kružnice 

D/)*+ � 305,418 � 0,5.39,37 

D/)/0 � 305,418 � 1,25.63,5  39,37 

 

D/)*+ � 325,10mm 

D/)/0 � 345,42mm 

 

Volím Da=330mm 

3.8 Průměr patní kružnice 
D( � 305,418   2.20 

 

~� � ���, ���� 

 

3.9 Rozdíl poloměrů roztečné 
kružnice a věnce 

f � 0,4.63,5 

 

� � ��, ��� 

 

3.10 Největší průměr věnce 
D7 � 305,418  2.25,4 

 

~� � ���, ����� 

 

3.11 Šířka zubu 
b(	 � 0,93.38,1 

 

��� � ��, ����� 

 

3.12 Hodnota zaoblení zubu 

b/ � �0,1 9 ,015�. 39,37 

 

b/ � �3,94 9 5,91�mm 

 

Volím ba=5mm 

3.13 Poloměr zaoblení zubu 
R
 � 1,5.39,37 

 

�� � ��, ��� 

 

 

Pro obě řetězová kola ještě platí stejná šířka věnce. 

 

Šířka věnce  

b(. � 0,93 · b(	 � 2 · e     �WW�                                                                                                                    �8.11� 

b(. � 0,93 · 35,433 � 2 · 72,29 
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b(. � 180mm 

kde: 

bf1…šířka zubu braná ze vzorce 3.11 (bf1=35,433mm) 

e…vzdálenost mezi řadami u víceřadého řetězu braná z tabulky 8.5 (e=72,29mm) 

 

8.4   SÍLY PŮSOBÍCÍ V ŘETĚZU 40B 
Pro výpočet sil působících v řetězu postupuji podle [3, str. 205] 

 

Rychlost řetězu 

vd � π · Db · nb 60     �m · s"	�                                                                                                                           �8.12� 

vd � π · 0,20549 · 8,960  

vd � 0,095759085 m · s"	 

kde: 

Dp…průměr roztečné kružnice pastorku řetězového kola vypočítaný ve vzorci (Dp=205,49mm) 

np…otáčky pastorku řetězového převodu dány z [11] (np=8,9min-1) 

 

Obvodová síla na řetězovém kole od přenášeného výkonu 

Fb � 1000 · Psvd      �N�                                                                                                                                     �8.13� 

Fb � 1000 · 5,5 0,09576  

Fb � 57 435,8N 

kde:  

PM…výkon jednoho elektromotoru je daný z [11, str. 665-666] (PM=5,5kW) 

vr…rychlost řetězu spočítaná ve vzorci 8.9 (vr=0,095756m·s-1) 

 

Obvodová síla způsobená odstředivou silou 

F/ � Q · vd
     �N�                                                                                                                             �8.14� 

F/ � 43,3 · 0,09468314
 F/ � 0,39N 

kde: 

Q…hmotnost 1 metru řetězu daná z tabulky 8.5 (Q=43,3kg·m-1) 
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Celková tahová síla Fc F` � Fb � F/      �N�                                                                                                                          �8.15� 

F` � 57 435,8 � 0,45 F` � 57 436,25N 

 

8.5   PEVNOSTNÍ KONTROLA ŘETĚZU 40B 
Pro výpočet pevnostní kontroly řetězu postupuji podle [3, str. 206]  

 

8.5.1   BEZPEČNOST NAVRŽENÉHO ŘETĚZU V TAHU 

 
Proti přetržení při statickém zatížení 

kvic � 1000 · Fd)F` k 7     ��                                                                                                                         �8.16� 

kvic � 1000 · 95057 435,8 k 7 

kvic � 16,54 k 7 

Podmínka proti přetržení řetězu při statickém zatížení vyhovuje. 

kde: 

Frm…síla při přetrženi, daná z tabulky 8.5 (Frm=950kN) 

Fc…celková tahová síla vypočtená ve vzorci 8.12 (Fc=57 436,25N) 

 

Proti přetržení při dynamickém zatížení 

kvPl+ � 1000 · Fd)Y · F` k 5     ��                                                                                                                      �8.17� 
kvPl+ � 1000 · 9502,5 · 57 435,8 k 5    
kvPl+ � 6,62 k 5   
Podmínka proti přetržení řetězu při dynamickém zatížení vyhovuje. 

kde: 

Y…součinitel rázu volený z tabulky 7.1 (volím Y=2,5 pro elektrické motory u zdvihadel) 

 

8.5.2   BEZPEČNOST NAVRŽENÉHO ŘETĚZU NA OTLA ČENÍ 

 

pb � F`A H pI � pi · λ	 · y     �MPa�                                                                                                             �8.18� 
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pb � 57 435,83825 H pI � 31,29 · 0,75 · 0,73 

pb � 14,97 H pI � 17,13 

Podmínka proti otlačení řetězu vyhovuje. 

kde: 

A… plocha kloubu řetězu  40B daná z tabulky 8.5  (A=3825mm2) 

p…směrný tlak v kloubu řetězu daný z tabulky [9, str.43] (p=31,29MPa) 

λ1…činitel tření přepočítaný z tabulky 7.2 pro 20,7p  a  i=1,5 (λ1=0,75) 

y…součinitel rázu daný  z tabulky 7.3 (y=0,73) 

 

8.6   KONTROLA POHONU NA ROZBĚH 
Pro výpočet kontroly pohonu na rozběh postupuji podle [9, str.49 ] 

 

Kroutící moment na hřídeli elektromotoru pro jeden pohon 

Mo � 1R · F · D2 · 1i` · ηb · ηd      �Nm�                                                                                                             �8.19� 
Mo � 12 · 59 207,74 · 0,322 · 1242,1121 · 0,7623 · 0,97 

Mo � 26,46Nm 

kde: 

R…počet řetězů (R=2) 

F…obvodová síla vypočtená ve vzorci 6.1 (F=59 207,74N) 

D…průměr roztečné kružnice vypočítaná ve vzorci 3.2 (D=0,32m) 

ic…celkový převodový poměr vypočítaný ve vzorci 8.3 (ip=242,1120738) ηp…účinnost převodovky vypočítaná ve vzorci 8.2 (ηp=0,7623) ηr…účinnost řetězového převodu z tabulky 6.1 (ηr=0,97) 

 

 

Potřebné zrychlení a pro rozběh zásobníku z 0→→→→0,1 m·s·s·s·s----1111    
ad � vt      �m · s"
�                                                                                                                                            �8.20� 

ad � 0,12  

ad � 0,05 m · s"
 

kde: 

v…zadaná rychlost řetězu (v=0,1ms-1) 

t… doba volená  pro rozběh zásobníku  (t=2s) 
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Moment od setrvačné hmoty zátěže 

M�� � 1R · N · m+ · ad · D2      �Nm�                                                                                                                 �8.21� 

M�� � 12 · 15 · 300 · 0,05 · 0,322  

M�� � 18Nm 

kde: 

N…počet kazet na jedné větvi zásobníku (N=15) 

mn.…zadaná hmotnost materiálu v kazetě (mn=300kg) 

 

Moment od setrvačné hmoty zátěže přepočten na hřídel motoru 

M��s � M��i` · ηb · ηd      �Nm�                                                                                                                           �8.22� 

M��s � 18242,1121 · 0,77623 · 0,97 

M��s � 0,101Nm 

 

Moment potřebný k roztočení řetězového kola přepočten na hřídel motoru 

M�o � �Jo	 � Jo
� · 2 · π · nt      �Nm�                                                                                                          �8.23� 
M�o � �0,516 � 0,879� · 2 · π · 0,0994718392  

M�o � 0,436Nm 

kde: 

n…otáčky řetězového kola vypočítané ve vzorci 3.3 (n=0,099471839s-1) 

JK1…moment setrvačnosti hnacího dopravního řetězového kola 

��	 � 12 · W�� · Y�2[
      ��� · W
�                                                                                                                   
��	 � 12 · 40,32 · Y0,322 [


 

��	 � 0,516 �� · W
 

kde: 

mDK…hmotnost hnacího řetězového kola vypočítaná v 3D programu SolidWorks 
(mDK=40,32kg) 

 

JK2…moment setrvačnosti kola řetězového převodu  

��
 � 12 · W�� · Y�2[
      ��� · W
�                                                                                                                   
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��
 � 12 · 75,29 · Y0,3054182 [

 

��
 � 0,879 �� · W
 

kde: 

mHK…hmotnost hnacího řetězového kola vypočítaná v 3D programu SolidWorks 
(mHK=75,29kg) 

 

Celkový moment na hřídeli motoru 

M�s � Mo � M��s � M�o     �Nm�                                                                                                            �8.24� 

M�s � 26,46 � 0,101 � 0,436 

M�s � 26,997Nm 

 

Kontrola jmenovitého momentu elektromotoru 

Mr k M�s     �Nm�                                                                                                                                          �8.25� 

36,5 k 26,997 

kde: 

MN…jmenovitý moment elektromotoru daný z [11] (MN=36,5Nm) 

 

Celkový moment na hřídeli elektromotoru není větší než jmenovitý moment elektromotoru a 

tato podmínka vyhovuje. 

 

Kontrola brzdných momentů 

MC k Mo     �Nm�                                                                                                                                          �8.26� 

55 k 26,46 

kde: 

MB…brzdný moment elektromotoru daný z [11] (MB=55Nm) 

 

Brzdný moment elektromotoru je větší než celkový moment na hřídeli elektromotoru a tato 

podmínka vyhovuje. 
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9   NÁVRH HNACÍHO H ŘÍDELE 
Hnací hřídel jsem si v prvním kroku nakreslil a modeloval. Tento hřídel je zobrazen na 

obrázku 9.1. Její nejmenší průměr je dnp=70 mm.  

 

 

 

 

9.1   SILOVÉ POMĚRY 
Pro výpočet silových poměrů postupuji dle [13, str. 15]. Síly počítám k roztečné kružnici 

pastorku řetězového kola.  

 
Síla v tažné části řetězu 

Průhyb řetězu budu uvažovat nulový. 

 

F	d � FM � F`     �N�                                                                                                                                        �9.1�  
F	 � 43 797,7 � 0,4 

F	 � 43 798,1N 

kde: 

FO…obvodová síla 

TS � 2 · R�	��      �V� 
TS � 2 · 45000,20549 

TS � 43 797,7V 

kde: 

Obr. 9.1 Hnací hřídel 
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MK1…kroutící moment hnacího hřídele (MK1=4500Nm) 

DP…průměr roztečné kružnice pastorku řetězového kola (DP=0,20549m) 

FC…tahová síla od odstředivé síly 

T� �   · ¡¢
     �V� 
T� � 43.3 · 0,095756 2 

T� � 0,4V 

kde: 

Q…hmotnost 1 metru řetězu daná z tabulky 8.5 (Q=43,3kg·m-1) 

vr…rychlost řetězu spočítaná ve vzorci 8.9 (vr=0,095756m·s-1) 

 

Síla v odlehčené části řetězu 

F
d � F`     �N�                                                                                                                                                     �9.2� 

F
 � 0,4N 

 

9.2   VÝPOČET MINIMÁLNÍHO PR ŮMĚRU                           
Hnací hřídel je namáhán dominantně na krut, z kterého vypočítám minimální průměr hřídele. 

Dovolené napětí v krutu je dané z [8, str. 57], pro míjivé zatížení pro materiál 11 500 je 

τk,dov=85MPa 

 

Napětí v krutu 

τ< � M<	W< � M<	π · d)*+.16
H τ<,PMQ     �MPa�                                                                                                     �9.3� 

kde: 

Mk1…kroutící moment na hnacím hřídeli (Mk1=4500Nm) 

Wk....průřezový modul v krutu   [mm3] 

dmin…minimální průměr hřídele [mm] 

 

Ze vzorce 9.3 vyjádřím dmin 

Minimální pr ůměr hřídele 

d)*+ � ¤16 · M<	π · τ<,PMQ
2      �mm�                                                                                                                             �9.4� 

d)*+ � ¤ 16 · 4500π · 85 · 10¥
2

 

¦�§¨ � ��, ��� 
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Porovnání nejmenšího a minimálního průměru hřídele 

d+b k d)*+                                                                                                                                                           �9.5� 
70mm k 64,6mm 

kde: 

dnp…nejmenší průměr hřídele ( dnp=0,07m) 

Nejmenší průměr je větší než minimální, podmínka vyhovuje a hřídel dané zatížení přenese. 

 

9.3   KONTROLA PERA 
Budu kontrolovat pero, které spojuje hnací hřídel s ozubeným 3řadým řetězovým kolem. 

Volím pero dle [5, str. 341,343], které má označení PERO ČSN 02 2562 – 28e7x16x200 

Výpočet provedu dle [14], dovolený tlak pdov=120MPa pro ocel-ocel.  

 

Kontrola na otlačení 

F	b � 2 · M<	d)b  tb      �N�                                                                                                                                       �9.6� 

F	b � 2 · 4500�0,09  0,0087� 

F	b � 110 701N 

kde: 

Mk1…kroutící moment na hnacím hřídeli (Mk1=4500Nm) 

dmp…maximální průměr hřídele (dnp=0,09m) 

tp…hloubka drážky v hřídeli (tp=0,0087m) 

 

p	b � F	b2 · alb · tbe H pPMQ     �MPa�                                                                                                                 �9.7� 
p	b � 110 7012 · �0,2 · 0,0087� H 120 

p	b � 31,81MPa H 120MPa 

kde: 

lp…délka pera (lp=0,2m) 

tp1…hloubka drážky v řetězovém kole (tp1=0,0053m) 
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F
b � 2 · M<	d)b � t	b      �N�                                                                                                                                     �9.8� 

F
b � 2 · 4500�0,09 � 0,0053� 

F
b � 94 439N 

p
b � F
b2 · alb  bbe · t	b H pPMQ     �MPa�                                                                                                     �9.9� 
p
b � 94 4392 · �0,2  0,025� · 0,0053 H 120 

p
b � 50,9MPa H 120MPa 

kde: 

bp…šířka pera (bp=0,025m) 

Obě podmínky na otlačení vyhovují. 
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10   ZÁVĚR 
V této bakalářské práci jsem řešil základní funkční výpočty, ale zaměřil jsem se především na 

pohonnou část. Navrhl jsem 3 možnosti, ze kterých jsem vybral tu nejjednodušší - se dvěmi 

řetězovými koly. Ze zadané maximální výšky a hmotnosti, kterou musí zásobník unést, jsem 

zvolil dopravní řetěz typu FV. Ten byl z důvodu velkého počtu kazet na danou výšku omezen 

roztečí. Použití delších roztečí řetězu by vedlo k variantě s více řetězovými koly. Doplnil jsem 

ho prodlouženými čepy, na které se zavěsí kazety. U tohoto řetězu jsem provedl pevnostní 

kontrolu. Součástí tohoto převodu jsou řetězová dopravní kola, která se vyznačují malým 

počtem zubů.  

V dalším kroku jsem navrhoval pohon – převodný motor, který je kombinací elektromotoru a 

dvoustupňové převodovky (kombinace čelního a šnekového soukolí). Z důvodu bezpečnosti 

je doplněn brzdou, která je připevněna na zadní části elektromotoru. Při jeho volbě vycházím 

z odporů proti pohybu, které musí překonat. Z konstrukčního důvodu volím pohon s dvěma 

elektromotory, umístěny každý na jedné straně zásobníku. Abych splnil podmínku rychlosti 

řetězu, na kterém budou navěšeny kazety, doplním převodný motor řetězovým převodem. 

Další možnou variantou, jak realizovat pohon zásobníku, je také převodný motor, tentokrát by 

však bylo čelní soukolí doplněno kuželovým. Rychlost řetězu by při této variantě sice 

nesplňovala počáteční podmínku, ale rozdíl by nebyl nijak výrazný. Při porovnání s řešením, 

které jsem použil, by tento převod byl výhodnější. Především proto, že kuželové soukolí má 

daleko větší účinnost, než šnekové. To by ovlivnilo výkon motoru, který by pak byl menší 

(pravděpodobně 4kW), než u šnekového převodu. Při použití elektromotorů do 4kW, je 

možnost zabudování frekvenčního měniče přímo do svorkovnice. To je další výhoda, při které 

ušetříme místo a nemusíme řešit, kam umístit frekvenční měnič. Použil jsem frekvenční 

měnič, z důvodu plynulého rozběhu a dojezdu. Poslední výhodou této možnosti je, že nebude 

potřeba použít už další převod, v mém případě řetězový, což povede k dalšímu ušetření místa. 

I přes tyto výhody, jsem dělal možnost s doplněným řetězovým převodem, abych splnil 

podmínku rychlosti zásobníku, kterou jsem měl zadanou. Při řešení tohoto řetězového 

převodu  jsem vybíral mezi dvouřadým a třířadým řetězem, které měly přibližně stejnou sílu 

při přetržení. Vhodnější by bylo použít dvouřadý, ale při velkém kroutícím momentu, který 

jde z převodovky, použiji třířadý. Důvodem je větší styková plocha mezi řetězovým kolem a 

perem, které použiji pro přenos kroutícího momentu. Při použití dvouřadého řetězu bych pak 

musel použít dvě pera nebo řešit pomocí drážkování. I tento řetěz jsem zkontroloval na 

otlačení a přetržení. Dále jsem kontroloval pohon na rozběh.  

V posledním kroku jsem navrhl hřídel, který bude spojen pomocí kotoučové spojky 

s převodovkou a uložen ve dvou ložiskových jednotkách. Mezi ložiskovými jednotkami bude 

na hřídeli uloženo ozubené řetězové kolo. Bude namáhán dominantně krutem. Jak jsem již 

uvedl, tento hřídel bude spojený pomocí pera s hnacím řetězovým kolem, které bude pomocí 

řetězu pohánět hnané řetězové kolo. To je umístěno ve svislé poloze nad ním. Z hnaného 



 

 37 

řetězového kola se pak kroutící moment přenese na dopravní řetězové kolo, které bude 

pohánět zásobník.  

Rám zásobníku pouze navrhuji. Měla by se následně provést kontrola na vzpěrnou stabilitu a 

kontrolu svarů.  
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12   SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A VELI ČIN                                                                                                                           
 

Označení veličiny Jednotka Název 
a [mm] skutečná vzdálenost os řetězových kol 
A [mm2] plocha kloubu 3řadého řetězu 
a' [mm] volená vzdálenost os řetězových kol 
ar [m·s-2] potřebné zrychlení pro rozběh 
b1 [mm] vnitřní šířka řetězu 
ba [mm] hodnota zaoblení zubu 
bf1 [mm] šířka zubu 
bf3 [mm] šířka věnce 
bp [mm] šířka pera 
D [mm] průměr roztečné kružnice 
d [mm] průměr čepu hnacího řetězového kola v ložisku 
d1 [mm] průměr čepu řetězu 
d2 [mm] průměr čepu napínacího řetězového kola v ložisku 
d3 [mm] vnější průměr kladky dopravního řetězu 
Da [mm] volený průměr hlavové kružnice 

Damax [mm] maximální průměr hlavové kružnice 
Damin [mm] minimální průměr hlavové kružnice 

Df [mm] průměr patní kružnice 
Dg [mm] největší průměr věnce 
DK [mm] průměr roztečné kružnice kola 
dl [mm] průměr ložiska 

dmin [mm] minimální průměr hnacího hřídele 
dmp [mm] maximální navržený průměr hnací hřídele 
dnp [mm] nejmenší navržený průměr hnací hřídele 
Dp [mm] průměr roztečné kružnice pastorku 
e [mm] vzdálenost mezi řadami u víceřadého řetězu 
f [mm] rozdíl poloměrů roztečné kružnice a věnce 
F  [N] obvodová síla 
F1 [N]  odpor k překonání dopravní výšky 
F1r [N]  síla v tažné části řetězu 
F2 [N]  odpor napínací řetězové kladky 
F2r [N]  síla v odlehčené části řetězu 
F3 [N]  odpor hnací řetězové kladky 
Fa [N]  obvodová síla způsobená odstředivou silou 

FA, FB [N]  reakce v ložiscích kazety 
FBR [N]  maximální síla při přetržení řetězu 
Fc [N]  celková tahová síla řetězu 
Fc [N]  tahová síla od odstředivé síly 
Fo [N]  obvodová síla 

Fp [N]  
obvodová síla na řetězovém kole od přenášeného 
výkonu 

Frm [N] síla při přetržení 3řadého řetězu 
g [m·s-2] gravitační zrychlení 
hp [mm] hloubka pera 
ic [-]  celkový převodový poměr  
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ip [-]  převodový poměr převodovky 
ir [-]  převodový poměr mezi pastorkem a kolem 
ir [-]  převodový poměr šnekové převodovky 
JK [kg·m-2] moment setrvačnosti hnacího dopravního kola 
K [-]  činitel 

k’dyn [-]  
bezpečnost řetězu proti přetržení při dynamickém 
zatížení 3řadého řetězu 

k’ st [-]  
bezpečnost řetězu proti přetržení při statickém zatížení 
3řadého řetězu 

kdyn [-]  
bezpečnost řetězu proti přetržení při dynamickém 
zatížení dopravního řetězu 

kst [-]  
bezpečnost řetězu proti přetržení při statickém zatížení 
dopravního řetězu 

L 
[mm] osová vzdálenost mezi hnacím a hnaným řetězovým 

dopravním kolem 
l [m]  délka kazety 
l’ [m]  vzdálenost mezi ložisky kazety 
l l [mm] délka ložiska 
lp [mm] délka pera 

MB [N·m-1] brzdný moment elektromotoru 
MCM [N·m-1] celkový moment na hřídeli motoru 
mDK [kg] hmotnost hnacího dopravního řetězového kola 
mHK [kg] hmotnost kola řetězového převodu 
mk [kg] hmotnost kazety 
MK [N·m-1] kroutící moment na hřídeli elektromotoru 
MK1 [N·m-1] kroutící moment na hnací hřídeli 
MK2 [N·m-1] kroutící moment na hnané hřídeli 
mn [kg] nosnost kazety s materiálem 
MN [N·m-1] jmenovitý moment motoru 
Mo [N·m-1] moment v ohybu 
Mp [N·m-1] výstupní moment převodovky 

MSK [N·m-1] 
moment potřebný k roztočení řetězového kola přepočten 
na hřídel motoru 

MSZ [N·m-1] moment od setrvačné hmoty zátěže 

MSZM [N·m-1] 
moment od setrvačné hmoty zátěže přepočten na hřídel 
motoru 

n [s-1] otáčky dopravního řetězového kola 
N [-]  počet kazet v jedné větvi 
n1 [s-1] otáčky hnacího hřídele 
n2 [s-1] otáčky hnaného hřídele 
nM [s-1] otáčky elektromotoru 
np [s-1] otáčky pastorku 
P [mm] rozteč dopravního řetězu 
p [MPa] tlak otlačení ložiska 
P' [mm] rozteč 3řadého řetězu 
P1 [kW]  požadovaný výkon na jeden pohon 
PD [kW]  diagramový výkon 
pDL [MPa] dovolený tlak u otlačení ložiska 
pdov [MPa] dovolené tlak u otlačení pera 
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PH [kW]  výkon hnacího elektromotoru 
PM [kW]  výkon elektromotoru 
pp [MPa] otlačení řetězu 
ps [MPa] směrný tlak v kloubu řetězu 
q [N·m-1] spojité liniové zatížení 
Q [kg·m-1] hmotnost 1 metru řetězu 
R [-] počet řetězů 
R2 [mm] poloměr zaoblení zubu 
ra [mm] volený poměr boku zubu 

ramax [mm] maximální poměr boku zubu 
ramin [mm] minimální poměr boku zubu 

rf [mm] volený poloměr dna zubní mezery 
rfmax [mm] maximální poloměr dna zubní mezery  
rfmin [mm] minimální poloměr dna zubní mezery  
SK [mm2] plocha kloubu dopravního řetězu 
t [s] doba volená pro rozběh 

T1, T2, T3, T4 [N]  Tahové síly v dopravním řetězu 
t1p [mm] hloubka drážky pera v řetězovém kole 
tp [mm] hloubka drážky pera v hřídeli 
v [m·s-1] zadaná rychlost řetězu 
vr [m·s-1] rychlost 3řadého řetězu 

Wk [mm3] průřezový modul v krutu 
Wo [mm3] průřezový modul v ohybu 
x  [-] počet článků dopravního řetězu 
X [-]  počet článků 3řadého řetězu 
Y [-]  součinitel rázu 
y [-]  součinitel rázu 
Z [N]  napínací síla  
z1 [-]  počet zubů hnacího řetězového dopravního kola 
z1P [-]  počet zubů pastorku řetězového kola 
z2 [-]  počet zubů hnaného řetězového dopravního kola 
z2K [-]  počet zubů pastorku řetězového kola 
α [-]  součinitel tvaru 
ηc [%] účinnost mechanického převodu 
ηp [%] účinnost převodovky 
ηpt [%] teoretická účinnost převodovky 
ηr [%] účinnost řetězového převodu 
κ [-]  činitel výkonu 
λ1 [-]  činitel tření 
μ [-]  součinitel čepového tření v kloubu řetězu 
μ' [-]  činitel mazání 

μ1 [-]  
součinitel čepového tření v ložisku hnacího řetězového 
kola 

μ2 [-]  
součinitel čepového tření v ložisku napínacího 
řetězového kola 

ρ [-]  činitel vzdálenosti os 
σo [MPa] napětí v ohybu 

σo,dov [MPa] dovolené napětí v ohybu 
σov [MPa] napětí v ohybu v místě vrubu 
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τk [MPa] napětí ve smyku 
τk,dov [MPa] dovolené napětí ve smyku 
φ [˚]  volený úhel otevření zubové mezery 
φ' [-]  činitel provedení řetězu 

φmax [˚]  maximální úhel otevření zubové mezery 
φmin [˚]  minimální úhel otevření zubové mezery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 43 

13 SEZNAM PŘÍLOH 

 

Seznam příloh 
Celkový model zásobníku Příloha 1 

 

Seznam výkresové dokumentace 
Oběžný zásobník (sestava) OZ-00/00  

Sestava pohonu OZ-01/00 

Sestava pohonu (kusovník) OZ-01/00 – list 1/2 

                                                                                               list 2/2 

Hnací hřídel OZ-01/01 

Řetězové kolo OZ-01/03 

  

 

 


