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Anotace 
 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout přenosný pásový dopravník kameniva dle 

zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení přepravních strojů a zařízení, dále je 

práce zaměřena na vlastní návrh pásového dopravníku, funkční význam jednotlivých prvků, 

následuje volba komponentů a funkční výpočet dle ČSN ISO 5048. V závěrečné části je 

uveden maximální hmotnostní dopravní výkon dopravníku a celkové zhodnocení stroje. 

Práce je doplněna o výkresovou dokumentaci. 

Klíčová slova 
 

pásový dopravník, dopravní pás, elektrobuben, napínací zařízení, kamenivo 

Annotation 

The aim of this bachelor thesis is to design portable belt conveyor for aggregate of 

given parameters. The introduction contains classification of conveying machines and 

devices. Further chapters are dealing with the actual design of the conveyor, functional 

description of individual parts, selection of components, and functional calculation according 

to ISO 5048 standard. The final chapter specifies maximum weight delivery and overall 

review of the machine. 

The work is suplemented by mechanical drawings. 
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Úvod  

Cílem této práce je návrh a výpočet přenosného pásového dopravníku pro dopravu 

kameniva. 

 

Pro manipulaci s materiálem využíváme mnoho přepravních strojů a zařízení, které 

můžeme členitě dělit dle nejrůznějších parametrů. 

 

 Vybrána byla tato hlavní rozdělení, dle [2]. 

Tímto symbolem     jsou označeny kategorie, pod které spadá mnou řešený 

přenosný pásový dopravník 

 

• Z hlediska časové spojitosti 

� kontinuálně a periodicky pracující dopravní prostředky (pásové dopravníky a 

elevátory), 

- cyklicky pracující dopravní prostředky (jeřáby, lopatové nakladače apod.). 

• Z hlediska manipulovaného materiálu 

� pro sypké hmoty, 

- pro kusový materiál, 

- pro kapaliny a plyny. 

• Z hlediska dráhy po níž se materiál pohybuje 

- s pohybem materiálu na volné dráze (dopravní vozíky, nakladače apod.), 

� s pohybem materiálu na vázané dráze (dopravní tratě, pásové dopravníky, jeřáby 

kolejové, manipulátory apod.). 

- stroje a zařízení nezávislé na dráze (zařízení skladů, přepravní prostředky jako 

palety, kontejnery apod.). 

 

Charakteristika pásových dopravník ů 

„Pásové dopravníky jsou zařízení určená ke kontinuální dopravě sypkých látek i 

kusového zboží a to převážně ve vodorovném, případně mírně šikmém směru. 

Dopravní pás přitom tvoří jak tažný, tak také nosný orgán pro přepravovaný 

materiál. 

Pásové dopravníky patří k nejrozšířenějším prostředkům dopravy sypkých látek 

díky svým četným přednostem: vysoká dopravní rychlost, a tomu odpovídající 

dopravní výkon (až 20 000t/hod), velké dopravní vzdálenosti (do 5 000m), 

jednoduchá údržba, malá spotřeba energie, možnost nakládání a vykládání 

materiálu v kterémkoli místě. Omezení možností jejich použití spočívá zejména při 

šikmé dopravě (podle druhu dopravovaného materiálu bývá max. úhel stoupání 12° 

až 23°).“ [1] Pro v ětší úhly stoupání se pásy dopravníků speciálně upravují. 
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Rozdělení pásových dopravník ů, dle [2] 

Tímto symbolem     jsou označeny kategorie, pod které spadá mnou řešený 

přenosný pásový dopravník 

 

• Podle tažného elementu (dopravního pásu) 

� dopravníky s gumovým pásem nebo PVC, 

- dopravníky s ocelovým pásem, 

- dopravníky s ocelogumovým pásem, 

- dopravníky s pásem z drátěného pletiva. 

• Podle tvaru dopravníku 

- dopravníky vodorovné, 

� dopravníky šikmé, 

- dopravníky konvexní (přechod ze šikmého směru na vodorovný), 

- dopravníky konkávní (přechod z vodorovného směru na šikmý), 

- dopravníky kombinované (např. s dvojí změnou směru - kombinací 

konvexního a konkávního). 

• Podle provedení nosné konstrukce 

- dopravníky stabilní – ocelová konstrukce je pevně spojena se základem, 

� dopravníky přenosné a pojízdné – pro malé dopravní množství a malé 

dopravní vzdálenosti, 

- dopravníky přestavitelné – podobně jako stabilní – vysoké dopravní rychlosti, 

velké dopr. vzdálenosti, užití převážně v povrchových dolech. 
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1. Obecná konstrukce pásových dopravník ů 

1.1. Hlavní části pásového dopravníku 

 

 
Obr. 1. 1  Schéma dopravníku 

 

1) dopravní pás 

2) nosné vále čkové stolice horní v ětve 

3) nosné vále čkové stolice dolní v ětve 

4) hnací buben 

5) hnaný buben 

6) napínací za řízení 

7) násypka 

8) čisti č pásu 

 

 

1.2. Funkční význam jednotlivých prvk ů 

1.2.1. Dopravní pás 

Dopravní pás je nosným prvkem přepravovaného materiálu, je s ním 

v přímém styku a tudíž je i nejvíce namáhaným a opotřebovávaným dílem 

stroje. 

 

Požadavky na pás, dle [2]: 

- vysoká odolnost proti opotřebení otěrem, 

- vysoká životnost, 

- vysoká podélná tuhost, 

- minimální navlhavost a smáčivost, 

- vysoká pevnost při nízké vlastní hmotnosti, 

- schopnost odolávat účinkům střídavého napětí. 
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1.2.2. Válečkové stolice 

Jejich funkcí je vedení a podpírání pásu s přepravovaným materiálem. 

Válečkové stolice jsou velmi důležitým prvkem pásových dopravníků, protože 

polohou válečků ve stolici udávají tvar a velikost plochy průřezu náplně pásu. 

Dalším požadavkem na válečkovou stolici je nízká hmotnost válečků a tím i 

nízká setrvačnost, která částečně ovlivňuje výkon pohonu potřebný pro rozběh 

stroje. 

  

1.2.3. Bubny 

Bubny se nejčastěji vyrábí svařováním z bezešvých trubek, nebo méně 

často odléváním.  

 

• Hnací buben 

Úkolem hnacího bubnu je pohánět dopravní pás silovým stykem, proto 

se často pro zvýšení přenosu tahové síly na pás válcový povrch bubnu 

upravuje pogumováním nebo obložením keramickými destičkami. V 

posledních letech je trend ukládat pohon dopravníku právě do hnacího 

bubnu, takové uspořádání se nazývá elektrobuben. 

 

Výhody elektrobubnu oproti uložení motoru, spojky, převodovky a brzdy 

vně bubnu: 

- úspora místa na bocích dopravníku, 

- vysoká spolehlivost, 

- vysoká účinnost. 

 

• Hnaný buben 

Bývá uložen v místě násypu materiálu na pás společně s napínacím 

zařízením. 

 

1.2.4. Napínací za řízení 

Je nedílnou částí každého pásového dopravníku pro správné napnutí pásu, 

aby hnaný buben mohl řádně přenášet tahovou sílu na pás pomocí tření. 

Napínaní je nutno provádět na obou stranách rovnoměrně, aby nedošlo 

ke sbíhání pásu při chodu. 

 

Druhy napínacích zařízení: 

� tuhá napínací zařízení (napínáky, napínací šrouby apod.), 

- samočinná napínací zařízení se závažím, 

- regulovatelná napínací zařízení (hydraulické, pneumatické napínaní). 

� je označen mnou zvolený způsob napínání 
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1.2.5. Násypka 

Násypka slouží ke správnému dávkování a rovnoměrnému rozložení 

přepravovaného materiálu na pás. 

 

1.2.6. Čisti č pásu 

Čistič pásu bývá uložen na začátku dolní větve. Jeho úkolem je odstranění 

zbytků přepravovaného materiálu, které zůstaly na pásu vlivem vlhkosti nebo 

lepivosti. Nebýt čističe pásu by se tyto zbytky materiálu mohly přenášet na 

válečky dolních stolic, čímž by se zvyšovaly dopravní odpory. Při vysokých 

objemových dopravních výkonech by se materiál také mohl hromadit pod 

dopravníkem.  

2. Volba komponent ů přenosného pásového dopravníku  

2.1. Volba dopravního pásu 

  Dle výpočtů kap. 3.4. - 3.6. byl zvolen dopravní pás: 

- Gumex EP250/2 800/3+2/AA  o šířce 800mm, zdroj  [6]. 

 

  Vlastnosti pásu:  

- vysoká odolnost proti opotřebení,  

- velký rozsah pracovních teplot (-60°C;+60°C), 

- počet vložek: 2; pevnost 250Nnn-1. 

 

Tab. 2.1. Specifikace dopravního pásu, zdroj [6] 

Typ/ 

počet vložek 

Šířka [mm]/ 

krycí vrstvy [mm]/ 

kategorie 

Síla 

[mm] 

Minimální 

průměr hnacího 

bubnu [mm] 

Hmotnost 

[kg·m-1] 

EP250/2 800 / 3+2 /  AA 6,8 200 7,4 

 

 
Obr. 2.1  Dopravní pás EP250/2, zdroj [6] 
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2.1.1. Spojení pásu 

- s ohledem na přepravovaný materiál a jeho množství byl zvolen spoj 

dopravníkového pásu: Jehlový zp ůsob R2 , firmou DvB-AF s.r.o. , zdroj [7] 

 

Spojovací metoda: 

Spojení sestává z řady destičkových spojek. Ty jsou montovány 

prostřednictvím speciálních nýtů, které se usazují do pásu pomocí 

přípravku MSRT s možností snýtování pěti nýtů najednou. 

 

Spojovací profil: 

Relativně hladký povrch spojení je výsledkem zaoblených hran a dobře 

zanýtovaných nýtů, které nebrání funkčnosti čističe pásu. 

 

Oblast použití: 

FLEXCO jehlový spoj je určen zejména pro nasazení u těžkých 

dopravních pásů. Typickým přepravovaným materiálem je písek, štěrk, suť, 

uhlí, cement, asfalt, sůl, kovový odpad apod. 

 

Tab. 2.2 Specifikace spojení dopravního pásu Jehlovým zp ůsobem R2 , zdroj [7] 

Číslo spoje 
Pevnost v tahu 

pásu [N·mm-1] 

Tloušťka pásu 

[mm] 

Doporučený minimální průměr 

bubnu [mm] 

R2 400 5-10 125 

 

 
Obr. 2.2  Jehlový způsob spoje dopravního pásu, zdroj [7] 
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Obr. 2.3  Přípravek MSRT, zdroj [7] 

 

 

2.2. Volba horní vále čkové stolice  

- s ohledem na pořizovací cenu tříválečkových stolic a předběžné výpočty byla 

zvolena plně dostačující dvouválečková stolice: PE2 8020125 firmy GTK Tupesy 

s.r.o., zdroj [8] 

- první čtyři stolice s roztečí 0,25m budou opatřeny dopadovými válečky, další 

stolice s roztečí 0,75m budou opatřeny nosnými hladkými válečky, viz. kap. 3.4 

- celkem bude použito 17 stolic typu PE2 8020125, dle kap. 3., rov. (19) 

 

Specifikace horní válečkové stolice: 

- dvouválečková stolice typu V s úhlem válečků �=20°, 

- pro rychlost pásu � ≤ 2,5� ∙ 	
�. 

 

Tab. 2.3 Parametry horní válečkové stolice, zdroj [8] 

BB 

[mm] 
� [°] D [mm] 

RL 

[mm] 

váha 

[kg] 
h A E číslo produktu 

800 20° 108 465 7,7 125 1090 1140 PE2 8020125 
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Obr. 2.4

 

 

2.3. Volba dolní vále čkové stolice

- byla zvolena klasická koncepce vratné stolice typu:

LESU 08000070-108

- celkem bude použito 5 stolic typu 

 

 

Tab. 2.4 Parametry dolní 

BB 

[mm] 

Váleček 
Dolní 

základna 
D 

[mm] 

RL 

[mm] 

800 108 950 U100 

 

Obr. 2.5
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4 Schéma horní válečkové stolice, zdroj [8] 

čkové stolice  

zvolena klasická koncepce vratné stolice typu: 

108, firmy GTK Tupesy s.r.o., zdroj [9] 

celkem bude použito 5 stolic typu LESU 08000070-108, dle kap. 

dolní válečkové stolice, zdroj [9] 

 

Připojovací rozměry 
H1 

[mm]
E 

[mm] 

H 

[mm] 

h 

[mm] 

t 

[mm] 

s 

[mm] 

r 

[mm] 

1150 170 70 40 20 13 355

5 Schéma dolní válečkové stolice, zdroj [9] 
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kap. 3. rov. (21) 

H1 

[mm] 

P 

[mm] 

Číslo 

produktu 

355 115 
LESU 

08000070 

- 108 
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2.4. Volba vále čků pro ob ě větve dopravníku 

• Dopadové vále čky horní v ětve 

- byly zvoleny: Horní nosné vále čky dopadové , firmy GTK Tupesy s.r.o., 

zdroj [10] 

 

Důvody použití: 

- zvýšení ochrany a životnosti pásu, 

- snížení dynamických účinků přepravovaného materiálu v dopadové 

oblasti (v místě násypky) na pás. 

 

Tab. 2.5 Parametry horních dopadových válečků, zdroj [10] 

Šířka 

pásu BB 

[mm] 

Délka 

válečku RL 

[mm] 

Průměr 

D [mm] 
Ložisko 

Hřídelka 

d1 
SW n 

Hmotnost 

[mm] 

800 465 108 6205 25 18 12  

 

 
Obr. 2.6  Horní nosný dopadový váleček, zdroj [10] 

 

 
Obr. 2.7  Schéma rozměrů válečků , zdroj [10] 

 

• Nosné vále čky horní v ětve 

- byly zvoleny: Horní nosné vále čky hladké , firmy GTK Tupesy s.r.o., 

zdroj [10] 

- rozměry vyznačeny na obr. 2.7 
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Tab. 2.6 Parametry horních nosných válečků, zdroj [10] 

Šířka 

pásu BB 

[mm] 

Délka 

válečku RL 

[mm] 

Průměr 

D [mm] 
Ložisko 

Hřídelka 

d1 
SW n 

Hmotnost 

[mm] 

800 465 108 6205 25 18 12 2,2 

 

 
Obr. 2.8  Horní nosný váleček, zdroj [10] 

 

• Válečky vratné v ětve 

- byly zvoleny: Dolní hladké vále čky , firmy GTK Tupesy s.r.o., zdroj [10], 

- rozměry vyznačeny na obr. 2.7 

 

Tab. 2.7 Parametry dolních vratnch válečků, zdroj [10] 

Šířka 

pásu BB 

[mm] 

Délka 

válečku RL 

[mm] 

Průměr 

D [mm] 
Ložisko 

Hřídelka 

d1 
SW n 

Hmotnost 

[mm] 

800 950 108 6305 25 18 12 4,12 

 

 
Obr. 2.9  Dolní vratný váleček, zdroj [10] 
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2.5. Volba pohonu dopravníku

Dle výpočtů kap. 

- elektrobuben 

 

Tab. 2.8 Parametry elektrobubnu

Typ 
Výkon

400M KL60 

 

Důvody volby elektrobubnu

- úspora místa oproti koncepci s

- spolehlivý cho

- dlouhá životnost,

- vysoká účinnost

 

Obr. 

• Upevnění elektrobubnu na konstrukci pásového dopravníku

- upevnění bude provedeno 

firmy Rulmeca,

 

Tab. 2.9 Parametry 
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Volba pohonu dopravníku  

č ů kap. 3. zvolen pohon: 

elektrobuben Rulmeca 400M KL60 , zdroj [11] 

Parametry elektrobubnu, zdroj [11] 

Výkon 

[kW] 

Rychlost 

pásu 

[m·s-1] 

Síla v 

tahu pásu 

[N] 

Max. rad. 

zatížení 

[kN] 

Prů

7,5 1 7 054 40,5 

elektrobubnu: 

místa oproti koncepci s vnějším motorem a převodovou sk

spolehlivý chod, 

dlouhá životnost, 

činnost. 

Obr. 2.10 Schéma elektrobubnu Rulmeca, zdroj

 

ění elektrobubnu na konstrukci pásového dopravníku

ění bude provedeno pomocí součástí Mountin

firmy Rulmeca, zdroj [11] 

Parametry Mounting Bracket KL60, zdroj [11] 
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Průměr 

bubnu 

[mm] 

Hmotnos

t [kg] 

400 230 

řevodovou skříní, 

 
, zdroj [11] 

ní elektrobubnu na konstrukci pásového dopravníku  

Mountin g Bracket KL60 , 
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Obr. 2.11  Schéma Mounting Bracket KL60, zdroj [11] 

 

2.6. Parametry pro objednávku vratného bubnu 

- vratný buben bude napočítán  a vyroben  přímo na míru firmou GTK Tupesy 

s.r.o. , dle následujících požadavků: 

 

Silový požadavek na vratný buben: 

- celková síla namáhající buben, kap. 3., rov.46: � = 11 831� 

 

Rozměrové požadavky: 

- šířka dopravního pásu: 800mm, 

- průměr bubnu: 400mm, 

- vzdálenost os ložisek: 1350mm, 

- rozteč děr v ložiskovém domečku pro šrouby: 170mm, 

- díry pro šrouby Dš=18mm. 

 

2.7. Volba zp ůsobu napínaní pásu 

Bylo zvoleno tuhé napínací zařízení seřizované pomocí dvou závitových šroubů. 

Toto napínání  je vhodné pro krátké dopravníky, u kterých je posouván vratný buben 

na saních. Změnou polohy vratného bubnu se vyvozuje potřebné napnutí pásu. 

 

 
Obr. 2.12  Rendering napínacího zařízení (podhled) 
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2.8. Volba čisti če pásu 

- byl zvolen CJ 1.1 od firmy AB Technology s.r.o ., zdroj [12] 

 

Důvody volby čističe pásu CJ1.1: 

- jednoduchá konstrukce, 

- přítlak tvrdokovu zajišťuje tělo segmentu vyrobené z polyuretanu, 

- tvrdokov (karbid wolframu) je uložen v polyuretanovém loži, 

- šetrný k dopravnímu pásu, 

- použití: štěrkovny, pískovny kamenolomy. 

Tab. 2.10 Specifikace čističe pásu, zdroj [12] 

Typ 
Šířka 

[mm] 

Počet 

stěracích 

segmentů 

Stěrací 

šířka [mm] 

Hmotnost 

[kg] 

CJ 1.1 1 260 6 750 13,2 

 

 
Obr. 2.13  Čistič pásu CJ 1.1, zdroj [12] 
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3. Výpočet přenosného pásového dopravníku  

3.1. Zadané parametry: 

- délka dopravníku (mezi osami bubnu) l = 12 [m], 

- rychlost dopravníku v = 1 [m·s-1], 

- hmotnostní výkon 180 [t·hod-1], 

- maximální úhel sklonu δ = 15°. 

 

3.2. Výpočet dopravní výšky dopravníku: 

 

  

 

 L   

 H 

δ 

 

Obr. 3.1  Schéma dopravní výšky 
 � = � ∙ sin��� � = 12 ∙ 	��15°                                                                                                                               �01� � = 3,106� 

 

3.3. Výpočet plochy pr ůřezu nápln ě: 

3.3.1. Teoreticky pot řebná plocha pr ůřezu nápln ě: 

- objemová hmotnost kameniva o zrnitosti 0-150mm 

dle literatury [2] str.71, tab. 1.5 je ρ=1 200 kg·m-3 

 

!" = #$ ∙ � ∙ 3 600 

!" = 180 0001 200 ∙ 1 ∙ 3 600                                                                                                       �02� 

!" = 0,041 666�& 
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3.3.2. Celková plocha pr ůřezu nápln ě 

- rozdělení a tvar průřezu je vyznačen na obr. 3.2 

 

 
 
 
B…šířka dopravního pásu 
b…ložná šířka dopravního pásu 
S…plocha průřezu náplně pásu 
S1…plocha průřezu náplně vrchlíku 
S2…plocha průřezu náplně v korýtku 
 

 
 

Obr. 3.2  Plocha náplně pásu, zdroj [2] 
 
 ! = !� + !& ! = 0,032 580 + 0,036 068       (03) ! = 0,068 648�& 

 

3.3.3. Plocha pr ůřezu nápln ě vrchlíku 

!� = �( ∙ )*	��& ∙ +,Θ6  

!� = �0,67 ∙ )*	20°�& ∙ +,26,25°6                                                                                     �04� 

!� = 0,032 580�& 

 

3.3.4. Plocha pr ůřezu nápln ě v korýtku 

!& = /(2 ∙ )*	�0 ∙ /(2 ∙ 	���0 

!& = /0,672 ∙ )*	20°0 ∙ /0,672 ∙ 	��20°0                                                                         �05� 

 !& = 0,036 068�& 

 

• Ložná ší řka pásu: 

( = 0,9 ∙ 2 − 00,5 ( = 0,9 ∙ 0,8 − 0,05                                                                                  (06) ( = 0,67� 
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• Dynamický sypný úhel: 

- statický sypný úhel α pro kamenivo o zrnitosti (0-150mm) zvolen α=35°, 

dle [3], str. 10, tab. 3. 

 Θ = 0,75 ∙ 4 Θ = 0,75 ∙ 35                                                                                             (07) Θ = 26,65° 
 

3.3.5. Součinitel korekce pr ůřezu vrchlíku nápln ě 

5� = 67)*	&� − )*	&81 − )*	&8 9 

5� = 67)*	&15° − )*	&26,25°1 − )*	&26,25° 9                                                                                  �08� 

5� = 0,810 902 

 

3.3.6. Součinitel korekce sklonu 

: = 1 − !�! �1 − 5�� 

: = 1 − 0,032 5800,068 648 �1 − 0,810 902�                                                                              �09� 

: = 0,910 255 

 

3.3.7. Skutečná korigovaná plocha pr ůřezu nápln ě pásu 

!; = ! ∙ : !; = 0,068 648 ∙ 0,910 255       (10) !; = 0,062 487�& 

 

3.3.8. Kontrola plochy pr ůřezu nápln ě pásu 

Funkční podmínka:  !; > !"         (11) 0,062 487 > 0,041 666   [m2] ... podmínka spln ěna 

 

3.4. Kontrola pásu na dopravované množství 

3.4.1. Objemový dopravní výkon 

=> = ! ∙ � ∙ : => = 0,068 648 ∙ 1 ∙ 0,910 255       (12) => = 0,062 487�? ∙ 	
� 
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3.4.2. Hmotnostní dopravní výkon 

=@ = => ∙ $ ∙ 3 600 =@ = 0,062 487 ∙ 1 200 ∙ 3 600      (13) =@ = 269 945:, ∙ ℎ
� 

 

3.5. Kontrola množství dopravovaného materiálu 

Funkční podmínka hmotnostního a dopravního výkonu: =@ ≥ # 269 945 ≥ 180 000 [kg·h-1] …podmínka spln ěna     (14) 

 

3.6. Potřebná obvodová síla na pohán ěcím bubnu 

- pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu se tato síla navyšuje o 

20% kvůli možnému přetížení stroje �C = ��D + �E + �F� + �F& + �FG� ∙ 1,2 �C = �223 + 116 + 0 + 210 + 2 285� ∙ 1,2                                                                 �15� �C = 3 401� 

 

3.6.1. Výpočet hlavních odpor ů 

�D = H ∙ � ∙ , ∙ IJKL + JKM + �2 ∙ JN + JO� ∙ )*	�P �D = 0,02 ∙ 12 ∙ 9,81 ∙ I6,233 + 1,717 + �2 ∙ 7,4 + 74,98� ∙ )*	15°P                   �16� �D = 223 � 

 

• Globální sou činitel odporu 

- zvolen dle [1] str. 157. H = 0,02         (17) 

 

• Hmotnost rotujících částí vále čků na 1m nosné v ětve 

JKL = 2 ∙ J� ∙ �Q�  

JKL = 2 ∙ 2,2 ∙ 1712                                                                                                                 �18� 

JKL = 6,233 :, ∙ �
� 

 

- počet válečkových stolic v nosné v ětvi dopravníku 

�Q = �RSR + T� − �RUSQ  

�Q = 0,750,25 + �12 − 0,75�0,75 − 1                                                                                    �19� 

�Q = 17 	+*V�) 



 

   

Přenosný pásový dopravník kameniva 

 

VUT Brno 2011  Strana 27 

• Hmotnost rotujících částí vále čku na 1m vratné v ětve 

JKM = J& ∙ �W�  

JKM = 4,12 ∙ 512                                                                                                                       �20� 

JKM = 1,717 :, ∙ �
� 

 

- počet válečkových stolic ve vratné v ětvi dopravníku 

�W = �SW 

�W = 122 − 1                                                                                                                    �21� 

�W = 5 	+*V�) 

 

• Hmotnost 1m dopravního pásu EP250/2 - 800 

- dle [6]  JN = 7,4:, ∙ �
�            (22) 

 

• Hmotnost nákladu na 1m dopravního pásu 

JO = => ∙ $�  

JO = 0,062 487 ∙ 12001                                                                                                       �23� 

JO = 74,98:, ∙ �
� 

 

3.6.2. Výpočet vedlejších odpor ů 

�E = �XY + �Z + �L + �G �E = 75 + 0 + 37 + 4                                                                                                        �24� �E = 116 � 

 

• Odpor setrva čných sil v míst ě nakládaní a urychlování 

�XY = => ∙ $ ∙ �� − �[� �XY = 0,062 487 ∙ 1200 ∙ �1 − 0�                                                                                   �25� �XY = 75� 

 

• Odpor t ření mezi dopravovaným materiálem a bo čním vedením 
v míst ě urychlování 

- boční vedení v místě urychlování není, tedy: �Z = 0�         (26) 
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• Odpor ohybu pásu na bubnu 

�L = 9 ∙ 2 ∙ /140 + 0,01 ∙ �20 ∙ \R]  

�L = 9 ∙ 0,8 ∙ /140 + 0,01 ∙ 7 0540,8 0 ∙ 0,0090,4                                                                  �27� 

�L = 37� 

 

• Odpor v ložiskách hnaného bubnu 

�G = 0,005 ∙ \[] ∙ � 

�G = 0,005 ∙ 0,040,4 ∙ 7054                                                                                                    �28� 

�G = 4� 

 

3.6.3. Přídavný hlavní odpor 

- vychýlení válečků ve směru pohybu pásu ^ = 0° 

- válečky nejsou vychýleny, tedy: �F� = 0�         (29) 

 

3.6.4. Přídavný vedlejší odpor 

�F& = �_` + �a + �Y �F& = 0 + 210 + 0                                                                                                              �30� �F& = 210� 

 

• Odpor t ření mezi dopravovanou hmotou a bo čním vedením 

- boční vedení po délce pásu není, tedy: �_` = 0�         (31) 

 

• Odpor vn ějšího čisti če pásu 

- dle ČSN 5048 zvolen součinitel µ3=0,5 

- dle ČSN 5048 zvolen tlak přítlaku pč=3·104N·m-2 �a = b ∙ cč ∙ e? �a = 0,014 ∙ 3 ∙ 10f ∙ 0,5                                                                                                    �32� �a = 210� 

 

- Dotyková plocha mezi čisti čem a pásem 

- šířka čističe pásu tc=0,02m, dle [12] b = 2 · +h b = 0,7 · 0,02                                                                                                          �33� b = 0,014�& 
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• Odpor shrnova če materiálu 

- shrnovač není použit, tedy: �Y = 0�                   (34) 

 

3.6.5. Odpor k p řekonání dopravní výšky 

�iG = JO ∙ � ∙ , �iG = 74,98 ∙ 3,106 ∙ 9,81                                                                                                 �35�  �iG = 2 285� 

 

3.6.6. Provozní výkon pohán ěcího bubnu 

- dle ČSN 5048, zvolen součinitel η1=0,9 

jk = jlm� 

jk = 3 4370,9                                                                                                                           �36� 

jk = 3 819n = 3,819:n 

 

• Provozní výkon na pohán ěcím bubnu 

jl = �M ∙ � jl = 3 437 ∙ 1                                                                                                                      �37� jl = 3 437n 

 

 

3.6.7. Stanovení sil v pásu 

 

Obr. 3.3  Schéma sil v pásu 
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• Přenos obvodové síly na pohán ěcím bubnu 

- dle ČSN 5048 e ∈< 0,05; 0,45 >, zvoleno pryžové obložení s šípovými 

drážkami (čisté nebo mokré) µ=0,35 

- dle ČSN 5048 r ∈< 160°; 240° >, zvoleno φ=180°= π  

�& @st ≥ �M @Yu ∙ 1vw∙x − 1 

�& @st ≥ 4 421 ∙ 1v[,&y∙z − 1                                                                                             �38� 

�& @st ≥ 3 705� 

 

• Maximální obvodová hnací síla 

- dle ČSN 5048 je součinitel rozběhu dopravníku { ∈< 1,3; 2 >, zvoleno 

ξ=1,3 �M @Yu = { ∙ �M �M @Yu = 1,3 ∙ 3 401                                                                                                           �39� �M @Yu = 4 421� 

 

• Minimální tahová síla pro horní v ětev s ohledem na omezení pr ůvěsu 
pásu 

- dle ČSN 5048 je největší dovolený průvěs pásu 
QY ∈< 0,005; 0,02 >, 

zvoleno 
QY = 0,015� 

�Q @st ≥ SQ ∙ �JN + JO� ∙ ,
8 ∙ |ℎ}~  

�Q @st ≥ 0,75 ∙ �7,4 + 74,98� ∙ 9,818 ∙ �0,015�                                                                               �40� 

�Q @st ≥ 5 051� 

 

• Minimální tahová síla pro dolní v ětev s ohledem na omezení pr ůvěsu 
pásu 

- dle ČSN 5048 je největší dovolený průvěs pásu 
QY ∈< 0,005; 0,02 >, 

zvoleno 
QY = 0,015� 

�W @st ≥ SW ∙ JN ∙ ,
8 ∙ |ℎ}~  

�W @st ≥ 2 ∙ 7,4 ∙ 9,818 ∙ �0,015�                                                                                                         �41� 

�W @st ≥ 1 210� 
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• Největší tahová síla v pásu 

- dle ČSN 5048 je součinitel rozběhu dopravníku { ∈< 1,3; 2 >, zvoleno 

ξ=1,3 

- dle ČSN 5048 e ∈< 0,25; 0,3 >, zvoleno µ=0,25 

- dle ČSN 5048 r ∈< 160°; 240° >, zvoleno φ=180°= π 

�@Yu ≈ �� = �M ∙ { ∙ / 1vw∙x − 1 + 10 

�@Yu = 3 401 ∙ 1,3 ∙ / 1v[,&y∙z − 1 + 10                                                                          �42� 

�@Yu = 8 126� 

 

• Pevnostní kontrola pásu 

- dle [6] pevnost pásu Rm=250N·mm-1 �W�> ≥ �@Yu �@ ∙ 2 ≥ �@Yu                                                                                                                      �43� 250 ∙ 800 ≥ 8 126 200 000� ≥ 8 126� …podmínka spln ěna 

 

• Velikost napínací síly 

�tYR = 2 ∙ ��& − JN ∙ � ∙ ,� �tYR = 2 ∙ �3 705 − 7,4 ∙ 3,106 ∙ 9,81�                                                                          �44� �tYR = 6 960� 

 

• Velikost síly ve vratné v ětvi 

- dle ČSN 5048 e ∈< 0,25; 0,3 >, zvoleno µ=0,25 

- dle ČSN 5048 r ∈< 160°; 240° >, zvoleno φ=180°= π 

�& = ��vw∙x 

�& = 8 126v[,&y∙z                                                                                                                            �45� 

�& = 3 705� 

 

3.7. Celková síla namáhající buben 

� = �� + �& � = 8 126 + 3 705                                                                                                            �46� � = 11 831� 

 

 

 



 

   

Přenosný pásový dopravník kameniva 

 

VUT Brno 2011  Strana 32 

3.8. Návrh napínacího za řízení 

Posuv vratného bubnu je realizován přeměnou rotačního pohybu na posuvný 

pomocí pohybových šroubů s dvouchodým lichoběžníkovým závitem. Každý ze 

šroubů zabírá se dvěma bronzovými maticemi (jedna s levým a druhá s pravým 

závitem) uloženými v maticových domcích, které jsou přivařeny k rámu. Použity jsou 

dva napínací šrouby (na každé straně dopravníku jeden), konce šroubů jsou 

upraveny pro použití nástrčného klíče velikosti 27mm. 

 
Obr. 3.4  Rendering napínacího zařízení 

 

3.8.1. Kontrola napínacích šroub ů 

- kontrola provedena dle [5], kap. 8-2. 

Pro pohybové šrouby se kontrolují: 

- smyk ve šroubu od zvedacího momentu 

- normálové tlakové napětí v ose šroubu 

- tlak v závitech matice 

- redukované napětí podle podmínky měrné energie napjatosti pro šroub 

 

Materiál napínacího šroubu zvolen 11 600, s dovoleným statickým napětím 

v tlaku σDTŠ=200 MPa, dovolené napětí ve smyku �� = 100MPa a mez kluzu 

v tlaku Re=300MPa, zdroj [4], str.54. 

Materiál matice pohybového šroubu zvolen bronz, protože rychlost 

přímočarého pohybu �R ≤ 0,05� ∙ 	
�. Dovolený tlak v závitech pohybového 

šroubu pDŠM=20 MPa,  zdroj [5], tab. 8-3. 

 

• Zdvih napínacího za řízení 

- zdvih napínacího zařízení se nejčastěji volí jako 2% dopravní délky  �� = � ∙ 0,02 = 12 000 ∙ 0,02                                                                                         �47� �� = 240�� 
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• Parametry šroubu 

Počet chodů     z=2 

Rozteč závitu    P=4mm 

Rozteč chodu    Ph=z·P=2·4=8mm 

Jmenovitá vůle závitu na hřbetu  ac=0,25mm 

Úhel profilu    α=30° 

Velký průměr závitu   d=32mm 

Střední průměr závitu   d2=d-P/2=32-4/2=30mm 

Malý průměr závitu   d3=d-P-2ac=32-4-2·0,25=27,5mm 

 

 

Obr. 3.5 Schéma rozměrů šroubu a matice, zdroj [5] obr. 8-3 

 

• Osová síla ve šroubu 

- napínání je realizováno pomocí dvou šroubů, proto je napínací síla 

podělena dvěma 

�Š = �tYR2  

�Š = 6 9602                                                                                                                            �48� 

�Š = 3 480� 

 

• Moment pot řebný pro napínání pásu 

- protože na šroubu zabírají dvě matice (jedna s levým stoupáním a 

druhá s pravým stoupáním závitu) je nutné napínací moment vynásobit 

dvěma, protože celková práce za jednu otáčku šroubu je dvojnásobná 

- dle [5] tab. 8-4 součinitel tření v závitech zvolen H� = 0,2 

 

�El� = �Š ∙ \&2 ∙ �jD ∙ )*	�4/2� + � ∙ H� ∙ \&� ∙ \& ∙ )*	�4/2� − H� ∙ jQ � ∙ 2 

�El� = 3 480 ∙ 0,032 ∙ �0,008 ∙ )*	�30/2� + � ∙ 0,2 ∙ 0,03� ∙ 0,03 ∙ )*	�30/2� − 0,2 ∙ 0,008� ∙ 2                              �49� 

�El� = 31� ∙ � 
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• Moment pot řebný k povolení pásu 

- protože na šroubu zabírají dvě matice (jedna s levým stoupáním a 

druhá s pravým stoupáním zavitu) je nutné povolovací moment vynásobit 

dvěma, protože celková práce za jednu otáčku šroubu je dvojnásobná. 

- dle [5] tab. 8-4 součinitel tření v závitech zvolen H� = 0,2 

 

��L� = �Š ∙ \&2 ∙ �� ∙ H� ∙ \& − jD ∙ )*	�4/2�� ∙ \& ∙ )*	�4/2� + H� ∙ jQ � ∙ 2 

��L� = 3480 ∙ 0,032 ∙ �� ∙ 0,2 ∙ 0,03 − 0,008 ∙ )*	�30/2�� ∙ 0,03 ∙ )*	�30/2� + 0,2 ∙ 0,008� ∙ 2                                �50� 

��L� = 12,5� ∙ � 

 

• Podmínka samosvornosti 

H� > jD� ∙ \& ∙ )*	�4/2� 

0,2 > 0,008� ∙ 0,03 ∙ )*	�30/2�                                                                                                �51� 

0,2 > 0,082 ... podmínka spln ěna, pohybový šroub je samosvorný 

 

• Smykové nap ětí ve šroubu od napínacího momentu 

�� ≥ � = 16 ∙ �El�� ∙ \??  

100 ≥ � = 16 ∙ 31 000� ∙ 27,5?                                                                                                      �52� 

100 ≥ � = 7,6�j} ... podmínka spln ěna 

 

• Normálové tlakové nap ětí v ose šroubu 

��"Š ≥ � = 4 ∙ �Š� ∙ \?& 

200 ≥ � = 4 ∙ 3 480� ∙ 27,5&                                                                                                           �53� 

200 ≥ � = 5,9�j} ... podmínka spln ěna 

 

• Tlak v závitech pohybového šroubu 

- při výšce matice 24mm a rozteči 4mm je v matici 6 závitů nz 

- dán předpoklad rovnoměrného tlaku v závitech 

c�Šk ≥ c = 2 ∙ �Š� ∙ \& ∙ �� ∙ j 

20 ≥ c = 2 ∙ 3 480� ∙ 30 ∙ 6 ∙ 4                                                                                                       �54� 
20 ≥ c = 3,1�j} ... podmínka spln ěna 
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• Redukované nap
šroub 

�� ≥ �a�W = ��
300 B �a�W � �

300 B �a�W � 14
 

- Bezpečnost v

:� �
��

�a�W
�

:� ≅ 21  

 

 Redukované nap

vysokém souč

 

3.9. Pevnostní kontrola rámu

Rám je svařen a sešroubován z profil

11373, zdroj [4]. 

Jeho kontrola byla provedena

Inventor Professional

vlastní tíhy konstrukce s

 

Tab. 3.1 Nejvíce namáhaná místa

Nejvíce namáhaná místa 

A Otlač

B 

C 

 

Obr. 3. 
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Redukované nap ětí podle podmínky m ěrné energie napjatosti pro 

��& ' 3 ∙ �& 

�5,9& ' 3 ∙ 7,6&                                                             
14,4�j}... podmínka spln ěna 

čnost v ůči meznímu stavu pružnosti 
300
14,4

                                                                                

Redukované napětí nepřekračuje mez kluzu materiálu šroubu p

vysokém součiniteli bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti

Pevnostní kontrola rámu  

řen a sešroubován z profilů U180x70 a U100x50 

Jeho kontrola byla provedena pomocí pevnostní analýzy v programu Aut

al 2010. Zatížení bylo uvažováno od sil pů

vlastní tíhy konstrukce s přepravovaným kamenivem. 

Nejvíce namáhaná místa 

Lokace místa 

Otlačení mezi bronzovou maticí a domkem matice

Svar ve stojně 

Tlak na držáku čističe pásu 

Obr. 3. 6 Schemá zatížení dopravníku 
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rné energie napjatosti pro 

                           �55� 

                           �56� 

uje mez kluzu materiálu šroubu při 

i meznímu stavu pružnosti. 

0 ČSN 42 5570, mat 

programu Autodesk 

Zatížení bylo uvažováno od sil působících v pásu a 

Bezpečnost [-] 

a domkem matice 2,4 

2,9 

3,2 
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4. Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout přenosný pásový dopravník kameniva. Většina hlavních 
komponentů byla zvolena od různých dodavatelů pro snížení výrobních nákladů a 
zjednodušení výroby. 

Funkční výpočet byl proveden dle platné normy ČSN ISO 5048 [1]. Na základě 
zadaných hodnot a těchto výpočtů byl zvolen pohon dopravníku elektrobubnem od firmy 
Rullmeca  s výkonem 7,5kW [11]. 

Následně je v práci řešena má vlastní koncepce napínání pásu pomocí pohybových 
šroubů se dvěma maticemi s opačným závitem na jeden šroub. Tyto pohybové šrouby 
byly patřičně zkontrolovány: smykové napětí ve šroubu od utahovacího momentu, tlakové 
napětí v ose šroubu, tlak v závitech matice a neméně důležitá podmínka samosvornosti. 
Všechny uvedené výpočty vyhovují pro dané zatížení. 

Celý dopravník je při svém zadání nadimenzován na hmotnostní dopravní výkon =@ ≅ 270+ ∙ ℎ*\
� (rov. 13.), i přes možný sklon válečků ve stolici byl zvolen pás o šířce 
B=800mm, který je nejbližší širší ze standartně prodávaných řad šířek pásu, tak aby splnil 
zadaný požadavek přepravní kapacity. 

Konstrukce je demontovatelná na dva díly dlouhé cca 6m a pro zajištění ještě lepší 
přepravy a manipulace je každý díl opatřen čtyřmi oky na hák. 

Přiložená výkresová dokumentace obsahuje: výkres sestavy přenosného pásového 
dopravníku a výkres podsestavy napínacího zařízení, obojí se seznamy položek. 

K vytvoření práce jsem využil níže uvedené literatury, rady vedoucího práce a své 
vlastní zkušenosti získané předchozím studiem. 

Celkově řešení vyhovělo požadavkům zadání práce. 
 

 
Obr. 4. 1  Rendering přenosného pásového dopravníku   
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6. Seznam použitých symbol ů 

Označení Název Jednotka 

A Dotyková plocha mezi čističem a pásem m2 

ac Jmenovitá vůle závitu na hřbetu  mm 

b Ložná šířka pásu m 
B Šířka pásu m 
D Průměr elektrobubnu m 
d Velký průměr závitu mm 

d2 Střední průměr závitu mm 

d3 Malý průměr závitu mm 

dp Tloušťka pásu mm 

e Eulerovo číslo   
f Globální součinitel odporu   
F Tah pásu na bubnu N 

F2 Velikost síly ve vratné větvy N 

Fba Odpor setrvačných sil v místě nakládaní a urychlování N 

Fc Celková síla namáhající buben N 

Fd min 
Minimální tahová síla pro dolní větev s ohledem na omezení 
průvěsu pásu N 

Ff 
Odpor tření mezi dopravovaným materiálem a bočním vedením 
v místě urychlování N 

FgL Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením N 

FH Síla hlavních odporů N 

Fh min 
Minimální tahová síla pro horní větev s ohledem na omezení 
průvěsu pásu N 

Fmax Největší tahová síla v pásu N 

FN Síla vedlejších odporů N 

Fnap Napínací síla N 

FO Odpor ohybu pásu na bubnu N 

Fr Odpor vnějšího čističe pásu N 

FS1 Přídavný hlavní odpor N 

FS2 Přídavný vedlejší odpor N 

Fst Odpor k překonání dopravní výšky N 

FŠ Osová síla ve šroubu N 

Ft Odpor v ložiskách hnaného bubnu N 
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Označení Název Jednotka 

Fu Potřebná obvodová síla na poháněcím bubnu N 

FU max Maximální obvodová hnací síla N 

fz Součinitel tření v závitech   

g Gravitační zrychlení m·s-2 
H Dopravní výška  m 

Im Hmotnostní dopravní výkon kg·hod-1 

Iv Objemový dopravní výkon m3·s-1 

k Součinitel korekce sklonu   

K1 součinitel korekce průřezu vrchlíku náplně   

k1 Součinitel bezpečnosti   

L Délka dopravníku m 

Lp Dopadová délka m 

MNAP Moment potřebný pro napínání pásu N·m-1 

MPOV Moment potřebný k povolení pásu N·m-1 

nd Počet válečkových stolic ve vratné větvi dopravníku   

nh Počet válečkových stolic v nosné větvi dopravníku   

nz Počet závitů v matici   

P Rozteč závitů mm 

PA Provozní výkon na poháněcího bubnu W 

pč Tlak čističe pásu Mpa 

pDŠM Dovolený tlak v závitech pohybového šroubu MPa 

PH Rozteč chodů mm 

PM Provozní výkon poháněcího bubnu W 

Q Hmotnostní výkon t·hod-1 

q1 Hmotnost nosného válečku kg 

qB Hmotnost 1m dopravního pásu  kg 

qG Hmotnost nákladu na 1m dopravního pásu kg 

qRO Hmotnost rotujících částí válečků na 1m nosné větve kg·m-1 

qRU Hmotnost rotujících částí válečků na 1m vratné větve kg·m-1 

Re Mez kluzu v tlaku MPa 

S Celková plocha průřezu náplně m2 

S1 Plocha průřezu náplně vrchlíku m2 

S2 Plocha průřezu náplně v korýtku m2 

Sk Skutečná korigovaná plocha průřezu náplně pásu m2 

St Teoreticky potřebná plocha průřezu náplně m2 

tc Šířka čističe pásu m 
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Označení Název Jednotka 

v Rychlost pásu m·s-1 

vp Přímočará rychlost šroubu m·s-1 

xd Rozteč válečkových stolic ve vratné větvy m 

xh Rozteč nosných stolic m 

xp Rozteč dopadových stolic m 

z Počet chodů závitů   
α Statický sypný úhel ° 
α Úhel profilu ° 
β Úhel válečků ve stolici ° 
δ Úhel sklonu dopravníku ° 
ε Vychýlení válečků ve směru pohybu ° 

η1 Účinnost elektrobubnu   

Θ Dynamický sypný úhel ° 

µ3 Součinitel tření mezi pásem a čističem pásu   

ξ Součinitel rozběhu dopravníku   
π Ludolfovo číslo   

ρ Hustota přepravovaného kameniva kg·m-3 

σDTŠ Dovolené statické napětí v tlaku MPa 

σred Redukované napětí MPa 

τD Dovolené statické napětí krutu MPa 

φ Úhel opásání ° 

 

7. Seznam p říloh  

 

Výkres sestavy: 1-3P21-00 

Seznam položek sestavy: 1-3P21-01 

Výkres podsestavy napínacího zařízeni: 2-3P21-00 

Seznam položek podsestavy: 2-3P21-01 

 


