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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce je popis postupu návrhu korečkového elevátoru. 

Práce je zpracována jako studijní podklad pro studenty bakalářského studia. V první části 

práce je základní popis korečkového elevátoru a jeho typů. Dále je popis základních částí 

korečkového elevátoru. Druhá část obsahuje výpočetní vztahy pro návrh korečkového 

elevátoru (návrh tažného členu, korečků, motoru). Jsou uvedeny dva způsoby řešení dle 

[1, 2] a na závěr této práce je uveden srovnávací výpočet k těmto řešením.         

KLÍČOVÁ SLOVA 

korečkový elevátor, koreček, odstředivé vyprazdňování, gravitační vyprazdňování, 

koncepční návrh 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The topic of this bachelor work is to describe the design process bucket elevator. 

Work is processed as study material for students of bachelor study. The first part is a 

basic description of the bucket elevator and its types. Furthermore, the description of the 

basic parts of the bucket elevator. The second part contains equations for bucket elevator 

design (design drawing element, buckets, engine). Are given two ways to resolve 

according to [1, 2] and the conclusion of this work is presented a comparative calculation 

of these solutions. 
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ÚVOD 

 ÚVOD 

Korečkový elevátor je dopravní zařízení, které má uplatnění v různých výrobních 

oborech. Nejčastěji se s ním setkáme v zemědělském, potravinářském, stavebním, 

těžebním, chemickém, dřevozpracujícím a strojírenském oboru. Tento druh dopravy 

umožňuje přepravit materiál do velké výšky zároveň při malé zastavěné ploše 

dopravníku. 

Běžně se používá pro přepravu ve svislém směru, může se použít i v šikmém směru, 

a pro malá a střední dopravní množství (do 160 m
3
.h

-1
 [1]). Dopravní výška je omezena 

pevností tažného členu, běžně se používá do 40 m. Při použití vhodného tažného členu a 

vysokých rychlostí lze docílit dopravního množství až 1000 m
3
.h

-1
 a výšky až 200 m [1]. 

Přepravuje se materiál v sypkém nebo granulovém stavu se sypným úhlem 15° až 60° a to 

materiály nejrůznějších druhů (cement, písek, zrní, uhlí, koks, struska, ruda, atd.) [2] s 

výjimkou silně lepkavých a přilnavých materiálů [7]. 

Obr. 1 Korečkový elevátor [17] 
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TYPY KOREČKOVÝCH ELEVÁTORŮ 

1 TYPY KOREČKOVÝCH ELEVÁTORŮ 

Korečkové elevátory se dělí podle dráhy korečků a to na svislé, šikmé a výsypné 

[2]. Svislé elevátory, jsou elevátory, které dopravují materiál po svislé nebo nakloněné 

dráze a mají úhel sklonu ke svislé ose menší než 20°. Šikmé elevátory dopravují materiál 

po přímé dráze a mají úhel sklonu k vodorovné ose mezi 55-70°[3]. Rozdělení elevátorů 

do těchto tříd má rovněž vliv na způsob funkčního výpočtu. Například při svislém 

korečkovém elevátoru odpadávají některé části výpočtu.  

Dále je můžeme dělit podle tažného členu (řetěz, pás a lano), podle způsobu 

vykládky (gravitační, odstředivé a smíšené), nebo podle způsobu nabírání materiálu 

(násypný, hrabací nebo smíšený) [3]. 

Použití šikmého elevátoru je výhodné, pokud podávací a odebírací místa nejsou nad 

sebou. Jinak se šikmé poloze elevátorů raději vyhýbáme, neboť vyžadují poměrně 

nákladné podpírání a vedení šikmých větví tažného členu s korečky. [2] 

 

 

 

 

a)                                       b)                                                       c)                    

Obr. 2 Typy korečkových elevátorů; a) svislé, b) šikmé, c) výsypné [16] 
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ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY KOREČKOVÉHO ELEVÁTORU 

2 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY KOREČKOVÉHO 

ELEVÁTORU 
Korečkový elevátor se skládá z pohánějícího ústrojí, napínacího ústrojí, tažného 

členu, nosné konstrukce a korečků. Mezi další části patří dávkovač (pro správné plnění 

korečku), podpěrné kladky (u šikmého dopravníku nebo při potřebě změnit směr dráhy 

korečků při vykládce), snímač otáček a místa pro obsluhu a čistění. 

2.1 POHÁNĚJÍCÍ ÚSTROJÍ 

Hnací jednotka je umístěna nahoře v hlavě elevátoru. Pro menší výkony se 

používají převodové motory se zabudovanou brzdou. Menší rozměry těchto motorů 

dovolují ukotvení pomocí konzoly k hlavě elevátoru (viz obr.4b). U větších výkonů se 

používá zvlášť elektromotor a zvlášť převodovka s dutým výstupním hřídelem 

(viz obr.4a), který je navlečen na hřídeli hnacího bubnu nebo řetězového kola a tvoří 

současně pevný závěs. Druhý závěs je pružný a zachycuje momenty od převodovky. 

Pokud to situace umožňuje je možné i větší motory ukotvit pomocí konzoly. [2] 

Rozběh elevátoru by měl být plynulý. K tlumení rázů, během provozu a rozběhu, se 

využívá pružné spojky. Při zastavení elevátoru nesmí dojít k samovolnému pohybu 

dopravníku způsobeného tíhou materiálu v korečcích. To je zajištěno volnoběžnou 

spojkou. [2] 

Z hlediska údržby nebo výměny korečků by měl být umožněn chod elevátoru při 

nízké rychlostí. To u malých elevátorů, a pokud to konstrukce dovoluje, může být 

zajištěno ručním pohonem. U větších elevátorů, nebo kde by bylo potřeba vyvodit velký 

krouticí moment, může být zajištěno menším vestaveným motorem na předlohové hřídeli 

Obr. 3 Schéma korečkového elevátorů [18] 
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ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY KOREČKOVÉHO ELEVÁTORU 

[2]. Další možností pro změnu rychlosti, kterou lze použít pro běžné motory, je použití 

frekvenčního měniče [9]. 

K pohánějícímu ústrojí patří taky řetězové kolo nebo hnací buben. Řetězová kola 

jsou s ozubením nebo hladká s obvodovou drážkou, která slouží k vedení řetězu [1]. 

Řetězové kola s ozubením se používají pro pouzdrové a článkové řetězy, hladká kola 

pouze pro článkové řetězy. U hladkých kol se hnací síly přenášejí třením, to je umožněno 

značnou přítlačnou silou. Výhodou tohoto uspořádaní je rovnoměrné opotřebení věnce 

hnacího kola, který je segmentový a tedy snadno vyměnitelný [2]. Při použití hnacího 

bubnu je snaha získat co největší součinitel tření mezi bubnem a pásem, aby byl dosažen 

co největší přenos sil. A tím se sníží i velikost napínací síly a zároveň opotřebení ložisek.  

2.2 NAPÍNACÍ ÚSTROJÍ 

Napínací ústrojí je potřebné pro přenos sil na hnacím bubnu, nebo správný záběr 

řetězových kol s tažnými řetězy [2]. Bývá umístěno z pravidla v patě elevátoru pro 

snadnější dostupnost a konstrukci a také pro využití vlastní hmotnosti napínacího bubnu 

či kola. 

Napínání je uskutečňováno samočinně při chodu elevátoru a to tíhou vratného 

bubnu (nebo kola) zavěšeném na tažném členu. Pokud tento účinek není dostatečný, je 

zapotřebí použít přídavných napínacích sil a to pomocí napínacích šroubů (obr. 5), nebo 

závaží [2]. Závaží se využívá jen výjimečně [7]. U pásů je potřebný zdvih 

200 až 500 mm, u řetězů minimálně 2 rozteče řetězu [2]. Velikost napínací síly je u 

řetězových elevátorů s nuceným záběrem 500 až 2000 N [2]. 

Napínací ústrojí je tvořeno vratným bubnem nebo řetězovým kolem v ložiscích ve 

svislém vedení. Při velkém rozměru elevátoru nebo při velkém rozmezí pracovních teplot 

se musí brát ohled i na tepelnou dilataci, která může vést ke zmenšení napínací síly. 

Tomu lze zabránit vložením pružin s předpětím do napínacího ústrojí. [7] 

a)                                                               b) 

Obr. 4 a) Ukotven pomocí duté hřídele, b) ukotven pomocí konzoly [10] 



BRNO 2013 

 

 

19 
 

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY KOREČKOVÉHO ELEVÁTORU 

2.3 TAŽNÝ ČLEN 

Jako tažný člen se používá dopravní pás, řetěz nebo lano [3]. Volba tažného členu 

je závislá na přepravovaném materiálu, dopravované výšce a částečně i na použitém typu 

korečků. 

2.3.1 DOPRAVNÍ PÁS 

Používá se pro velké rychlosti (v=1 až 5 m.s
-1

), z toho vyplývá, že i pro velké 

dopravní množství a do velkých dopravních výšek [1]. Dle materiálu dělíme dopravní 

pásy na pásy z polyvinylchloridu (PVC) dle ČSN 26 0382, z pryže dle ČSN 26 0381, 

tkané a pletivové [2]. 

Polyvinylchloridové (PVC) pásy se využívají v potravinářském, farmaceutickém a 

chemickém průmyslu [2]. Pryžové pásy se skládají s pryžového obalu a s vložky (textilní 

vlákna, umělé vlákna nebo ocelové lana). Vložky z ocelových lan vedou k menšímu 

prodloužení pásu při působení napínacích sil a tím pádem i k menšímu namáhání hnacího 

ústrojí a k menšímu zdvihu napínacího ustrojí [2]. Vlastnosti pásu záleží na jednotlivých 

typech. Rozsah pracovních teplot je od -10 do +90°C pro PVC pásy a od -60 do +200°C 

pro pryžové pásy [11]. Rozsah pevností je 10 až 48 N/mm pro PVC pásy a 250 až 

630 N/mm pro pryžové pásy [11]. V případě silně mechanického, tepelného nebo 

chemického namáhání se používají pletivové pásy. Průměr drátu u pletivového pásu je 

1 až 5 mm a jejich pevnost v tahu 500 až 750 MPa, pevnost pásu bývá 3 až 19 kN na 

1 cm šířky pásu [2]. 

Připevnění korečků k pásu lze provést speciálními šrouby s kuželovou hlavou, 

zadní stěna korečků je zaoblena nebo jinak upravena. Dále pomocí pryžových úchytů se 

zavulkanizovanými šrouby, nebo speciálními segmenty [1]. V každém případě, vnitřní 

strana pásu musí být rovná, aby byl zajištěn klidný přechod pásu přes bubny [1]. Upevní-

li se korečky na pás pomocí pryžových úchytů se zavulkanizovanými šrouby, které se na 

pás lepí studeným procesem, pak nedochází k zeslabení nosného průřezu pásu a tedy i k 

snížení pevnosti pásu [2]. 

Obr. 5 Napínání pomocí šroubů [10] 
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2.3.2 ŘETĚZ 

Řetězy se používají pro nižší rychlosti (do v=1,2 m.s
-1

) a pro přepravu silně 

abrazivních materiálů a materiálu o vysoké teplotě nebo do velkých dopravních výšek. 

Díky nižší dopravní rychlosti dosahují nižších dopravních výkonů. [1] 

Řetěz může být svařovaný článkový dle ČSN 02 3221 nebo ČSN 02 3222. Tyto 

řetězy se tepelně zpracovávají pro zvýšení odolnosti proti otěru, nebo se volí řetěz 

s vysokou pevností (až 850 MPa). Dále může být použit pouzdrový řetěz dle 

ČSN 26 0401, popřípadě sponový zvedací řetěz (Gallový řetěz dle ČSN 02 3330, rychlost 

by neměla překročit 0,2 m.s
-1

) nebo Ewartový, pokud se na řetěz nekladou velké 

nároky. [2]  

U svařovaných článkových řetězů se používají dvě větve řetězů pro lepší stabilitu 

(obr. 7b), zatímco u pouzdrových řetězů je možné použít centrální zavěšení i při značných 

šířkách korečku (až do 630 mm [2]) (obr. 7a). Korečky jsou k řetězům nejčastěji 

připevněny odnímatelně prostřednictvím šroubů a to buď čelně, nebo bočně [2]. U 

pouzdrových řetězů je pohon uskutečněn pomocí záběru zubů řetězového kola s čepy 

řetězů [1]. 

 

a)                                                                                    b) 

Obr. 7 Řetěz; a) pouzdrový, b) článkový [12] 

a)                                               b)                                                  c) 

Obr. 6 Upevnění korečků na pás; a) speciálním segmentem, b) pryžové úchyty, c) šrouby [13] 
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2.4 KOREČKY 

Korečky uskutečňují přepravu materiálu, proto tvar a materiál korečků převážně 

závisí na přepravovaném materiálu. Korečky se vyrábí z plastu nebo z oceli. Nejčastěji se 

vyrábějí z plechu o tloušťce 1 až 8 mm a to svařováním nebo lisováním, výjimečně i litím 

[2]. Z hlediska konstrukce je zapotřebí u korečků velkých šířek vyztužit přední část 

korečku, aby nedocházelo k prohýbání plechu, a u abrazivního materiálu se korečky 

vyztužují na horním předním okraji stěny, aby se prodloužila životnost korečku. Povrch 

korečku lze upravit dle potřeby například pozinkováním, fosfátováním, povlakem z pryže 

nebo plastu. Korečky pro dopravu praných materiálů (štěrk, řepa…) jsou děrované pro 

odtok vody. Obvyklý objem korečků Vk  je 0,63 až 80 l, výjimečně může být až 150 l. [2] 

Korečky jsou normalizované normou ČSN 26 2008, která udává šest základních 

profilů, označených velkými písmeny A až F, a základní rozměry [4]. Výrobci korečků 

mívají často vlastní označení, které se může lišit od označení v normě.   

Volba typu korečků, kromě fyzikálních vlastností přepravovaného materiálu, závisí 

také na použitém tažném členu, způsobu uspořádání na tažném členu a na způsobu plnění 

a vyprazdňování. Korečky jsou na tažném členu uspořádány nepřetržitě, kde rozteč 

korečků je malá, nebo přetržitě s velkou roztečí. Nepřetržité uspořádání se používá pro 

gravitační vyprazdňování, kde se využívá vnější plocha čela pro odvod matriálu, a pro 

velké dopravované množství. [2] 

 

 

Vyložení korečků (obr. 9) volíme podle kusovitosti dopravovaného materiálu tak, 

aby byla splněna podmínka [2]: 

Je-li hmotnostní podíl kusů s maximálním rozměrem 10 až 25 % 

                 (1)  

Je-li hmotnostní podíl kusů s maximálním rozměrem 50 až 100 % 

                (2)  

Rozteč korečků volíme při jejich přetržitém uspořádání: 

               (3)  

kde: a [m] .............. vyložení korečků 

 

 
A       B          C            D              E             F 

Obr. 8 Základní označení profilu korečků; A-mělký přímý, B-mělký oblý, C-středně hluboký, D-

hluboký přímý, E-hluboký s ohnutou zadní stěnou, F-hluboký ostroúhlý [1] 
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 umax [m] .......... rozměr přepravovaného materiálu 

 tk [m] .............. rozteč korečků 

 hk [m] ............. výška korečku 

 

Tabulka 1 Typy korečků [1] 

 Profil Elevátor 
Uspořádání 

korečků 
Tažný člen 

Dopravní materiály Součinitel 

plnění ψ Vlastnosti příklad 

A 
gravitační, 

odstředivý 
přetržité pás, řetěz 

lehký, jemný 

náklad 

mouka, 

krupice šrot 
0,4 – 0,8 

B 
gravitační, 

odstředivý 
přetržité pás, řetěz 

lehký, zrnitý 

náklad 

obilí, olejnaté 

semena, 

luštěniny 

0,6 - 0,8 

C gravitační přetržité pás, řetěz lepivý náklad 

surový cukr, 

vlhké jemné 

uhlí 

0,6 – 0,8 

D gravitační _ _ 
těžký, práškovitý, 

kusovitý 

písek, cement, 

uhlí 
0,5 – 0,7 

E _ _ _ 
lehce tekoucí nebo 

odvalující náklad 

popílek, 

brambory 
_ 

F 
gravitační 

pomaluběžný 
nepřetržité pás 

nelepkavý snadno 

se vysypávající 

černé uhlí, 

drtě, štěrk 
0,6 - 0,8 

 

 

 

 

Obr. 9 Schéma korečku [2] 
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2.5 KONSTRUKCE 

Konstrukce elevátoru může být otevřená nebo uzavřená. Nejčastěji se používá 

uzavřená konstrukce. Kdy tažné větve jsou v šachtě, při větších rozměrech má každá 

tažná větev svoji šachtu. [2] 

Celá konstrukce elevátoru je ukotvena v patě elevátoru nebo v hlavě elevátoru [2]. 

Nosná konstrukce, ke které je připevněn elevátor, musí být dostatečně tuhá. Proto se 

používá příhradová nosná konstrukce, která nese celou váhu elevátoru, nebo elevátor se 

zakotví přímo do budovy, u které je postaven. Vzhledem ke značným délkám konstrukce 

je nutné pamatovat na její tepelnou dilataci [2]. 

Obr. 10 Nosná konstrukce příhradová s šachtou [10] 
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3 PLNĚNÍ, VYPRAZDŇOVÁNÍ 

3.1 PLNĚNÍ 

Způsob plnění může být hrabací, násypný a kombinovaný (smíšený) [1, 2]. Způsob 

plnění korečků závisí na přepravovaném materiálu. Z důvodů co nejmenších vzniklých 

odporů při plnění, by měl být materiál přiváděn rovnoměrně a malou rychlostí [2]. 

3.1.1 HRABÁNÍ 

Při tomto typy plnění je materiál přiváděn do paty elevátoru. Průchodem korečku je 

materiál nabírán. Tento způsob se používá pro sypké a zrnité materiály. Při zrnitosti 

materiálu do 10 mm není ovlivněna maximální rychlost elevátorů. Pro materiály kusovité 

je třeba rychlost volit menší než 1 m.s
-1

. Kusovitý a abrazivní materiál u tohoto typu 

plnění způsobuje velké opotřebení na přední straně korečku. Tažný člen se volí mezi 

řetězem a pásem. [1] 

3.1.2 NASYPÁVÁNÍ 

Nasypávání se využívá u kusovitého a silně abrazivního materiálu. Materiál je 

přímo do korečků nasypáván. Rozteč korečků musí být větší, aby se koreček celý stačil 

naplnit. Rychlosti se volí nižší než 1 m.s
-1

 a tažným členem se výhradně užívá řetěz [1]. 

Není-li zaručena rovnoměrná dodávka materiálu, je nutno předřadit vhodný podavač nebo 

dávkovací zařízení [2]. 

3.1.3 KOMBINOVANÉ (SMÍŠENÉ) PLNĚNÍ 

Je kombinací předchozích dvou typů. Nastává v případě většího přísunu materiálu 

při násypném způsobu, kdy část materiálu propadá kolem korečků na dno šachty a je zde 

nabírán [1, 2]. 

 

 

a)                                              b) 

Obr. 11 Plnění korečků; a) Přetržité uspořádání a plnění hrabáním, b) 

nepřetržité uspořádání a plnění násypným způsobem [2] 
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3.2 VYPRAZDŇOVÁNÍ 

Existují dva základní typy vyprazdňování, a to gravitační a odstředivý [2]. 

Kritériem tohoto rozdělení je poloha pólu P (viz obr. 12), který je průsečíkem nositelky 

výslednice vnějších sil působících na obsah korečku s vertikální osou. Vnější síla 

působící na materiál v korečku je tíhová síla G a vlivem pohybu korečku na kladce 

odstředivá síla FO [1]. Při pohybu korečku po kružnici, výslednice vnějších sil protíná 

svislou osu elevátoru vždy ve stejném bodě [8].  

            
  

 
 

(4)  

                   (5)  

kde: FO [N] ............ odstředivá síla 

 G [N] .............. tíhová síla 

 m [kg]............. hmotnost materiálu v korečku 

 R [m] .............. poloha těžiště materiálu v korečku 

 g [m.s
-2

].......... tíhové zrychlení 

 ω [rad.s
-1

] ....... úhlová rychlost 

 Vk [m
3
] ........... objem korečku (objem vody v korečku ve svislé poloze) 

 ψ [-] ................ součinitel plnění (tab. 1) 

 ϱ [kg.m
-3

] ....... objemová hmotnost 

 v [m.s
-1

] .......... dopravní rychlost (tab. 3, kapitola 4.1.1 Obvodová síla) 

 

Pokud pól leží uvnitř kružnice R2 (viz obr. 12) pak je materiál vysypáván vlivem 

odstředivé síly z korečku přes jeho hranu 1 již ve II. kvadrantu a jedná se o odstředivé 

vyprazdňování. Jestliže pól neleží uvnitř kružnice R2, jedná se o gravitační vyprazdňování 

a materiál se vysypává z korečku v I. kvadrantu. Křivka vzniklá řezem hladinovou 

plochou materiálu v korečku je logaritmická spirála. Vzdálenost aP, vzdálenost pólu P od 

středu O, se stanoví na základě podobnosti vyšrafovaných trojúhelníku. [1] 

  

 
 

 

  
 

   

      
        

 

  
 

    

  
 (6)  

kde: aP [m] ............. vzdálenost pólu od středu 

 

Je-li aP > R2, jedná se o vyprazdňování gravitační. 

Je-li aP < R2, jedná se o vyprazdňování odstředivé. 

Je-li aP = R2, jedná se o vyprazdňování smíšené (neurčité) [2]. 
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Z hlediska návrhu elevátoru je hlavním problémem dosáhnout požadovaného 

způsobu vyprazdňování. Aby se elevátor vysypával požadovaným způsobem je potřeba 

navrhnout tvar hlavy, rozteč korečků a tvar korečků tak, aby dráha materiálu po opuštění 

korečků směřovala do výsypky. Hledaným parametrem je úhel, kdy začne materiál 

opouštět koreček a následná dráha pohybu materiálu [8].   

3.2.1 ODSTŘEDIVÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ 

Odstředivé vyprazdňování nastává při vyšších rychlostech (nad 1 ÷ 1,5 m.s
-1

 [2]). 

Vlivem odstředivé síly materiál přepadá přes vnější hranu korečku a dále se pohybuje po 

vrhových parabolách (balistická křivka) [2]. Proto musí být hlava elevátoru k tomu 

vhodně upravena, aby se tok materiálu netříštil o strop a nepropadal dolů do paty 

elevátoru. Na obr. 13 je znázorněn příklad odstředivého vyprazdňování. 

 

Obr. 12 Poloha pólu [1] 

Obr. 13 Odstředivé vyprazdňování [14] 
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3.2.2 GRAVITAČNÍ VYPRAZDŇOVÁNÍ 

Gravitační vyprazdňování nastává u menších dopravních rychlostí (do 1 m.s
-1

) a je 

znázorněno na obr. 14. Proud materiálu není rovnoměrný, pulsuje podle velikosti rozteče 

korečků. Je vhodné pro těžké materiály. [2] 

 

Gravitační vyprazdňování může být řízené, kdy materiál je usměrňován tvarem 

korečku při vyprazdňování, a volné, kdy materiál se volně vyprazdňuje pouze působením 

tíhové síly. Řízené gravitační vyprazdňování nastává při velkém dopravovaném množství 

a s malou roztečí korečků. Při volném vyprazdňování s odklonem vratné větve, musejí 

být korečky zavěšeny postranně řetězy. U volného vyprazdňování středem dopravníku je 

potřeba použít korečky s nízkou zadní stěnou. Korečky jsou zavěšeny na dvou postraních 

řetězech, vedené přes dvojici řetězových kol. Dopravní rychlost musí být menší, aby se 

materiál stihl vysypat z korečku. [2]  

 

Při tomto způsobu vyprazdňování je potřeba kontrolovat rozteč korečků, aby se 

materiál po opuštění korečku netříštil o předchozí koreček [1, 2]. 

Obr. 14 Gravitační vyprazdňování [15] 

           a)                                     b)                                     c) 

Obr. 15 Způsoby gravitačního vyprazdňování; a) gravitační volné s odklonem vratné větve, 

b) gravitační volné středem, c) gravitační řízené [2] 
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4 FUNKČNÍ VÝPOČET KOREČKOVÉHO ELEVÁTORU 
Funkční výpočet se provádí nejprve předběžný, na základě kterého se navrhne tažný 

člen, tvar a typ korečku a rozměry řetězových kladek (bubnů). Na základě těchto znalostí 

se pak provede přesný výpočet, který ověří správnost původního návrhu. [1] 

Popis postupu výpočtu je proveden podle skript „Teorie dopravních a 

manipulačních zařízení“ (Gajdůšek J., Škopánek M.) [1] a je za účelem srovnání rozšířen 

postupem výpočtu dle „Manipulace s materiálem“ (Dražan F., Jeřábek K.) [2]. 

4.1 FUNKČNÍ VÝPOČET DLE [1]  

4.1.1 PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET 

Ve výpočtu se všechny odpory, které se vyskytují při provozu elevátoru za 

nejnepříznivějších podmínek, nahradí jedním celkovým odporem. Výpočtem se stanoví 

předběžný výkon elektromotoru, tahy ve větvích a napínací síla. 

VÝKON MOTORU 

Protože se bere v potaz provoz při nejnepříznivějších podmínkách, tak vypočítaný 

předběžný výkon vyjde větší než výkon vypočítaný přesným výpočtem. Podle výpočtu ze 

vztahu (7) se vybere elektromotor s nejbližším vyšším výkonem Pz a v dalších výpočtech 

se již počítá s ním. 

  
        

    
 (7)  

     
     

 
 (8)  

kde: P [W] ............. předběžný výkon motoru 

 µ1 [-] .............. celkový součinitel odporu (tab. 2) 

 Q [kg.h
-1

] ....... dopravní výkon 

 H [m] ............. maximální dopravní výška (obr. 16) 

 Ho [m] ............ svislá osová vzdálenost kladek (obr. 16) 

 D2 [m] ............ průměr hnacího bubnu, řetězového kotouče nebo roztečný průměr  

  řetězových kol (obr. 16) 

 D1 [m] ............ průměr napínacího bubnu, řetězového kotouče nebo roztečný průměr 

  řetězových kol (obr. 16) 

 

Norma ČSN 26 2008 doporučuje volit: 

jmenovitý průměr bubnů D [mm]: 250; 315; 355; 400; 450; 500; 630; 800; 900; 1000; 

1250 

jmenovité objemové množství dopravovaných sypkých hmot Qv [m
3
.h

-1
] (pro přepočet 

objemového množství Qv na hmotnostní množství Q je potřeba uvedené hodnoty 

vynásobit objemovou hmotností ϱ): 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 63; 

100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 
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Tabulka 2 Součinitel odporu [1] 

Dopravovaný 

materiál 

Výška 

Hm [m] 

Dopravní výkon elevátoru Q [kg.h
-1

]·10
3
 

5 10 16 25 40 63 100 160 250 400 

Součinnou odporu µ1 [-] 

Kostkový materiál 

(uhlí, zemědělské 

plodiny vcelku …) 

10 ÷ 20 6 

5,5 

÷ 

4,5 

4,5 

÷ 

3,7 

3,7 

÷ 

3,2 

3,2 

÷ 

2,6 

2,6 

÷ 

2,2 

2,2 

÷ 

1,8 

1,8 

÷ 

1,6 

1,6 

÷ 

1,4 

1,2 

20 ÷ 40 5 

4,2 

÷ 

3,5 

3,5 

÷ 

3,1 

3,1 

÷ 

2,7 

2,7 

÷ 

2,3 

2,3 

÷ 

1,9 

1,9 

÷ 

1,6 

1,6 

÷ 

1,4 

1,4 

÷ 

1,2 

1,2 

Vláknitý materiál 

(řepné řízky …) 

10 ÷ 20 3 2,5 ÷ 2,2 2,2 ÷ 1,8 1,8 ÷ 1,6 1,6 ÷ 1,45 1,2 

20 ÷ 40 2,5 2,2 ÷ 1,8 1,8 ÷ 1,6 1,6 ÷ 1,45 1,45 ÷ 1,25 1,2 

Sypný materiál 

(zrní, písek, 

mouka, cukr …) 

10 ÷ 20 2,5 2,2 ÷ 1,8 1,8 ÷ 1,6 1,6 ÷ 1,45 1,45 ÷ 1,35 1,2 

20 ÷ 40 2 1,8 ÷ 1,6 1,6 ÷ 1,45 1,45 ÷ 1,35 1,35 ÷ 1,25 1,1 

40 ÷ 60 – – 1,45 ÷ 1,35 1,35 ÷ 1,25 1,25 ÷ 1,15 1,1 

OBVODOVÁ SÍLA 

  
    

 
 (9)  

kde: F [N] .............. obvodová síla 

 Pz [W] ............ zvolený výkon motoru 

 η [-] ................ účinnost převodovky 

Jmenovitá rychlost elevátoru se obvykle volí mezi 1 m.s
-1

 až 1,6 m.s
-1

 [4]. Rychlost 

volíme podle zvoleného tažného členu a způsobu vykládky, více tab. 3 [2]. 

Norma ČSN 26 2008 doporučuje volit [4]: 

jmenovitou rychlost korečkového pásma v [m.s
-1

]: 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 

1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5 

Obr. 16 Rozměry dopravníku [1] 
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Tabulka 3 Doporučené rychlosti [2] 

Vlastnosti 

materiálu 
Příklad Typ elevátoru 

Rychlost [m.s
-1

] 

dopravní pás řetěz 

Jemnozrnný a 

prachovitý 

materiál 

Uhelný prach Pomaloběžný gravitační – 0,6 ÷ 0,8 

Cement, křída 
Rychloběžný odstředivý 

1,5 ÷ 2,5 – 

Obilí 2,7 ÷ 3 – 

Zrnitý a drobně 

kusovitý (umax ≤ 

60 mm) 

Štěrk, ruda, škvára 
Pomaloběžný gravitační 

řízený 
0,8 ÷ 1 0,8 ÷ 1 

Dřevěné piliny, suchý 

kusovitý jíl 
Rychloběžný odstředivý 

1,25 ÷ 2 1,25 ÷ 1,6 

Písek, popel, drcený 

kámen 
1,5 ÷ 2,5 

_ 

Střední zrnitosti a 

hrubozrnný (umax 

≥ 60 mm) 

Řepa Rychloběžný odstředivý 1,4 ÷ 1,9 1,25 ÷ 1,4 

Černé uhlí  
Pomaloběžný s řízeným 

vyprazdňováním 

– 0,6 ÷ 0,8 

Drcený kámen, ruda, 

škvára 

_ 
0,5 ÷ 0,8 

Kusovitý křehký, 

poškození 

nežádoucí 

Dřevěné uhlí, koks 
Pomaloběžný s řízeným 

vyprazdňováním 
0,6 ÷ 0,8 0,6 ÷ 0,8 

Těžko tekoucí 

zrnitý a 

prachovitý, vlhký 

Vlhká zem, písek, křída Rychloběžný odstředivý 1,25 ÷ 1,8 1,25 ÷ 1,6 

Vlhké chemikálie, 

rašelina 
Pomaloběžný gravitační 

_ 
0,6 ÷ 0,8 

VOLBA TAŽNÉHO ČLENU A KOREČKŮ 

Volí se podle druhu a vlastností přepravovaného materiálu (tab. 1). Z tabulky se 

volí způsob vyprazdňování, profil korečku, druh tažného členu a součinitel plnění ψ. 

Volba korečků: 

objem korečku 

   
    

          
 (10)  

Rozteč korečků tk [m], pro přetržité uspořádání, se volí z řady [1]: 0,16; 0,2; 0,25; 0,28; 

0,32; 0,36; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 0,9 

Při volbě rozteče se musí brát ohled na celkovou délku tažného členu, aby korečky 

byly rozmístěny rovnoměrně, dále by se měla zvážit správnost rovnice (3). Podle objemu 

korečku se od výrobce zvolí vhodná velikost daného typu korečku.  

Zatížení tažného členu od hmotnosti korečků na jednotku délky: 

   
    

  
 (11)  

kde: q3 [N.m
-1

] ....... délkové zatížení od korečků 
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 mk [kg] ........... hmotnost korečku 

Volba tažného členu: 

Po zvolení typu korečku se zvolí vhodný tažný člen. Při zvolení dopravního pásu se šířka 

pásu volí dle šířky korečku a je normalizována dle ČSN 26 0030 [2]: 

               (12)  

 

kde: B [m] .............. šířka pásu 

 b [m] .............. šířka korečku 

Zatížení tažného prostředku od vlastní tíhy na jednotku délky [5]: 

Dopravní pás: 

           (13)  

Řetěz: 

        (14)  

kde: q2 [N.m
-1

] ....... délkové zatížení od vlastní tíhy tažného členu 

 mp [kg.m
-2

] ..... hmotnost 1 m
2
 tažného členu 

 mř [kg.m
-1

] ..... hmotnost 1 m tažného členu  

 Sp [m
2
] ............ plocha tažného členu na 1 m délky 

 

STANOVENÍ TAHŮ V TAŽNÉM ČLENU  

Tah v nabíhající větvi: 

 Pro řetězové elevátory s řetězovými koly: 

               
  

 
   (15)  

Pro elevátory pásové a řetězové s hladkými koly: 

   
   

     
   (16)  

kde: T1 [N] ............. tah v nabíhající větvi 

 mb [kg] ........... hmotnost napínacího bubnu nebo řetězového kola s příslušenstvím 

 φ [rad] ............ úhel opásání 

 f [-] ................. součinitel smykového tření mezi tažným členem a bubnem nebo  

   hladkým řetězovým kolem (tab. 4, nebo fyzikální tabulky) 

 

Tah ve sbíhající větvi: 

        (17)  
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kde: T2 [N] ............. tah ve sbíhající větvi 

Tabulka 4 Součinitel smykového tření [1] 

Hnací element Provozní podmínky Součinitel smykového tření 

Hladký řetězový kotouč – 0,15 

Buben 

Hladce soustružený 
Za vlhka 0,2 

Za sucha 0,3 

Obložený dřevem 
Za sucha 

0,35 

Potažený tkaninou 0,4 

4.1.2 PŘESNÝ VÝPOČET 

URČENÍ JEDNOTLIVÝCH ODPORŮ PROTI POHYBU 

A) SLOŽKA OBVODOVÉ SÍLY F1 POTŘEBNÁ K NABÍRÁNÍ MATERIÁLU 

Odpor vzniklý při nabírání materiálu. Výrazně závisí na způsobu plnění a na 

vlastnostech přepravovaného materiálu. 

         (18)  

   
     

      
 (19)  

kde: F1 [N] ............. síla potřebná k nabírání materiálu 

 c1 [-] ............... součinitel odporu při nabírání (tab. 5) 

 q1 [N.m
-1

] ....... délkové zatížení tažného prostředku od hmotnosti dopravovaného  

   materiálu 

Tabulka 5 Součinitel odporu [1] 

Dopravovaný 

materiál 

(příklad) 

Rychlost korečku v [m.s
-1

] 

0,315 0,4 0,5 0,63 0,8 1 1,25 1,6 2 

Součinitel odporu c1 

zrní – – – – 1÷2,5 1÷2,6 1,3÷3,2 2,2÷4,7 2,8÷5,8 

kovářské uhlí 1,6÷2,8 1,2÷2,2 1÷1,8 0,9÷1,8 0,9÷2 1,2÷2,4 1,6÷3,1 2,3÷4,7 – 

kostkové uhlí 3,8÷4,7 3÷3,7 2,4÷3 2,4÷3 2,3÷3 2,7÷3,3 4,4 6,4 – 

koks 2÷12 1,5÷10 1,2÷8,4 1,5÷8,4 2÷9 2,9÷9 4,2÷10 5,7÷12 – 

V tabulce 5 jsou hodnoty c1 uvedeny pro hrabací způsob plnění. Při plnění 

nasypáváním lze součinitel c1 zmenšit o 10%. Při smíšeném způsobu plnění lze součinitel 

c1 zmenšit až o 25%. Nižší hodnoty v tabulce součinitele odporu c1 platí pro menší 

zrnitost. 

B) SLOŽKA OBVODOVÉ SÍLY F2 POTŘEBNÁ KE ZVEDÁNÍ MATERIÁLU  

Pro násypný způsob plnění korečků 

         (20)  
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Pro hrabací nebo smíšený způsob plnění 

           (21)  

kde: F2 [N] ............. síla potřebná ke zvedání materiálu 

 Hm [m] ........... výška zvedání materiálu u nasypávání 

C) SLOŽKA OBVODOVÉ SÍLY POTŘEBNÁ K PŘEKONÁNÍ ODPORU OHÝBÁNÍ TAŽNÉHO 

PROSTŘEDKU NA NAPÍNACÍM ČLENU 

Na napínacích řetězových kolech nebo kotoučích 

      
  

  
    (22)  

Za součinitele µ2 se volí u kloubových pouzdrových řetězů hodnota v rozmezí 

0,1 ÷ 0,3 a u svařovaných řetězů µ2 je rovna 0,4. 

Na napínacím bubnu pásových elevátorů 

       
  
 

     (23)  

kde síla Fn: 

                      (24)  

kde: F3 [N] ............. síla potřebná k ohýbání tažného členu na napínacím členu 

 µ2 [-] .............. součinitel tření 

 d3 [m] ............. průměr čepu u pouzdrových řetězů nebo tloušťka článku u  

  článkových řetězů 

 Fn [N] ............. napínací síla 

 k [-] ................ součinitel bezpečnosti proti prokluzování uvažující vliv zrychlujících  

  sil při rozběhu elevátoru k=1,1 

 c2 [-] ............... součinitel odporu ohýbání pásu 

 Fd [N] ............. dovolené zatížení pásu 

 

D) SLOŽKA OBVODOVÉ SÍLY POTŘEBNÁ K PŘEKONÁNÍ ODPORU OHÝBÁNÍ TAŽNÉHO 

PROSTŘEDKU NA HNACÍM ČLENU 

Na hnacích řetězových kotoučích nebo kolech 

      
  

  
            (25)  

 

Na hnacím bubnu pásových elevátorů 

                 (26)  

kde: F4 [N] ............. síla potřebná k ohýbání tažného členu na hnacím členu  
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E) SLOŽKA OBVODOVÉ SÍLY POTŘEBNÁ K PŘEKONÁNÍ ODPORU TŘENÍ LOŽISEK 

NAPÍNACÍHO HŘÍDELE 

Síla potřebná k překonání odporu v ložiskách se počítá pouze, pokud je zapotřebí 

pro správný chod dopravníku přídavné napínací síly. 

      
  

  
   

     (27)  

Součinitel µ3 se volí pro kluzné uložení 0,15 a pro valivé uložení 0,5. 

Průměr D1 se předběžně volí tak, aby platil vztah: 

  

  
 

 

  
 

 

  
    (28)  

Přídavná napínací síla 

  
             (29)  

kde: F5 [N] ............. síla potřebná k překonání odporu v ložiskách na napínací hřídeli 

 µ3 [-] .............. součinitel odporu tření ložisek 

 d1 [m] ............. průměr hřídele v místě ložisek napínacího bubnu, řetězového  

   kotouče nebo kola 

 F´n [N] ........... přídavná napínací síla 

F) SLOŽKA OBVODOVÉ SÍLY POTŘEBNÁ K PŘEKONÁNÍ ODPORU TŘENÍ LOŽISEK 

POHÁNĚCÍHO HŘÍDELE 

      
  

  
            (30)  

Průměr d2 se předběžně volí tak, aby platil vztah: 

  

  
 

 

 
 

 

 
    (31)  

kde: F6 [N] ............. síla potřebná k překonání odporu v ložiskách na hnací hřídeli 

 d2 [m] ............. průměr hřídele v místě ložisek hnacího bubnu, řetězového kotouče 

   nebo kola 

 

G) SLOŽKY OBVODOVÉ SÍLY POTŘEBNÉ K PŘEKONÁNÍ ODPORU U ŠIKMÝCH 

ELEVÁTORŮ 

Složka obvodové síly potřebná k překonání odporů tření válečků nebo vedení od 

hmotnosti materiálu u elevátorů skloněných a lomených: 

               (32)  

µ4  - 0,2 pro podepření tažného prostředku vodícími lištami 

 - 0,15 pro kluzné uložení opěrných válečku 
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 - 0,05 pro valivé uložení opěrných válečků 

 

kde: F7 [N] ............. síla potřebná k překonání odporu ve vedení od hmotnosti materiálu 

 Lm [m] ............ vodorovný průmět délky tažného prostředku zatíženého materiálem 

 µ4 [-] .............. součinitel odporu tření 

 

Složka obvodové síly potřebná k překonání odporu tření válečků nebo vedení od 

hmotnosti tažného prostředku a korečků nabíhající a sbíhající větve tažného prostředku u 

elevátorů skloněných a lomených 

                      (33)  

kde: F8 [N] ............. síla potřebná k překonání odporu ve vedení od korečků a tažného  

  členu 

 Lo [m] ............. vodorovný průmět vzdálenosti os bubnů, řetězových kotoučů nebo 

  řetězových kol 

 

H) SLOŽKA OBVODOVÉ SÍLY POTŘEBNÁ KE ZVEDÁNÍ TAŽNÉHO PROSTŘEDKU 

             (34)  

kde: F9 [N] ............. síla potřebná k překonání odporu při zvedání tažného prostředku 

 p [-] ................ počet tažných prostředků jedné větve (p=1 nebo 2) 

  

I) SLOŽKA OBVODOVÉ SÍLY POTŘEBNÁ KE ZVEDÁNÍ KOREČKŮ 

         (35)  

kde: F10 [N] ............... síla potřebná k překonání odporu při zvedání korečků 

4.1.3 STANOVENÍ VÝKONU HNACÍHO MOTORU 

Celková obvodová síla:  

je rovna součtu všech jednotlivých složek, u svislého elevátoru se vynechávají síly F7 a 

F8. 

      

 

   

 (36)  

kde: Fc [N] ............. celkový obvodový odpor 

Stanovení příkonu elevátoru a výkonu motoru: 

Příkon elevátoru 

        (37)  
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Výkon motoru 

  
    

 
 (38)  

kde: Pe [W] ............ příkon elevátoru 

  

Vypočítaný výkon motoru nezohledňuje setrvačné síly při rozběhu (prázdného 

elevátoru, nebo plného elevátoru po výpadku proudu nebo po jiné poruše), aby se motor 

rozběhl, musí překonat tyto odpory. Z toho důvodu se výkon motoru volí přibližně o 25% 

větší [8]. 

Podle vypočteného výkonu a uvážení setrvačných sil se zvolí z normy točivých strojů 

(ČSN 35 0025) elektromotor o nejbližším jmenovitém výkonu Ps a dále se s ním počítá. 

4.1.4 KONTROLA VYPRAZDŇOVÁNÍ 

Po volbě motoru a převodovky se změní otáčky hnacího bubnu, je potřeba provést 

kontrolu vyprazdňování. Kontrola se provede podle kapitoly 3.2 Vyprazdňování, 

vztah (6) 

4.1.5 URČENÍ SKUTEČNÝCH SIL A TAHŮ VE VĚTVÍCH 

SKUTEČNÁ OBVODOVÁ SÍLA: 

   
    

 
 (39)  

kde: Fs [N] ............. skutečná obvodová síla 

 Ps [W] ............ skutečný výkon motoru 

SKUTEČNÁ NAPÍNACÍ SÍLA: 

 pro pásové elevátory, nebo elevátory s hladkým řetězovým kotoučem: 

       
 

      
    

  

 
         (40)  

kde: Fns [N] ............ skutečná napínací síla 

Přídavná skutečná napínací síla F´n se zavádí, pouze pokud platí: 

         (41)  

a pak je rovna: 

  
           (42)  

Pro elevátory řetězové s řetězovými koly: 

         (43)  
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a přídavná napínací síla je: 

  
    (44)  

ODSTŘEDIVÁ SÍLA NA HNACÍM BUBNU: 

               
  

 
 (45)  

kde: Fco [N] ............ odstředivá síla od korečku, materiálu a tažného členu 

CELKOVÝ TAH:  

v nabíhající větvi tažného prostředku: 

                  
  

 
        

   

 
 (46)  

a ve sbíhající větvi: 

          
  

 
 

   

 
 (47)  

4.1.6 PEVNOSTNÍ KONTROLA TAŽNÉHO PROSTŘEDKU 

Výsledné napětí pro řetězový tažný člen: 

        
  
 

 
  
 

    (48)  

U řetězových elevátorů se dvěma řetězy se tah v nabíhající větvi rozdělí na dvě 

části, proto se při výpočtu musí dosazovat poloviční tah T1. 

Výsledné napětí pro pásový tažný člen: 

Pro pásový tažný člen přibude složka od ohybu, která vzniká přechodem pásu přes bubny: 

           
  
 

 
  

 
   

  

 
    (49)  

kde: S [mm
2
] .......... plocha průřezu tažného prostředku v nejslabším místě 

 E [MPa] ......... konstrukční modul pružnosti v tahu pásu 

 hp [mm]  ......... funkční tloušťka pásu 

 σd [MPa] ......... dovolené napětí tažného prostředku 

 σt [MPa] ......... napětí vzniklé od tahu 

 σc [MPa] ......... napětí vzniklé od odstředivé síly 

 σo [MPa] ......... napětí v ohybu 
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4.2 FUNKČNÍ VÝPOČET DLE [2]  

4.2.1 PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET 

HRUBÝ ODHAD PŘÍKONU KOREČKOVÉHO ELEVÁTORU 

  
           

    
 (50)  

kde: w1 [-] .............. celkový součinitel odporu, viz [2], tabulka 3-8, str. 123 (téměř  

  totožná s tabulkou 2) 

DOPRAVNÍ MNOŽSTVÍ 

       
  

  
    (51)  

Ze vztahu se vypočítá objem korečku a zvolí se koreček s nejbližším objemem od 

výrobce.  

4.2.2 PŘESNÝ VÝPOČET 

ODPOR ZPŮSOBENÝ PLNĚNÍM KOREČKŮ 

Odpor vznikající při násypném způsobu plnění korečku: 

                  
 

  
 (52)  

            (53)  

kde: Fna [N] ............ síla potřebná k nabírání materiálu nasypáváním  

 v1 [m.s
-1

] ........ dopravní rychlost materiálu 

 H1 [m] ............ padací výška materiálu (obr. 17) 

 

 

Obr. 17 Násypné plnění [2] 
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Odpor vznikající při hrabacím způsobu plnění korečku: 

Uvažuje-li se idealizovaný průběh podle obr. 18, pak střední hrabací odpor je určen 

podílem hrabací práce a dráhy korečku. 

 

 

        
        
   

         (54)  

kde: 

  
    

      
 

  

  
     (55)  

        
  
   

 (56)  

 

kde: zk [-] ............... počet současně hrabajících korečků 

 Ah [J.kg
-1

] ....... měrná hrabací práce obr. 20  

    [-] ............... střední součinitel plnění korečků, respektující, že ne všechny  

  současně hrabající korečky jsou stejně naplněny 

 Fhr [N] ............ síla potřebná k nabírání materiálu hrabáním 

 s [m] ............... dráha hrany korečku 

 q [kg.m
-1

] ....... hmotnost materiálu vztažena na 1 m 

 ck [-] ............... součinitel rozteče korečků obr. 19 

 

 

Obr. 18 Ideální hrabací způsob plnění [2] 
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Hrabací odpor se s roztečí korečků výrazně snižuje, rozteč korečku nelze volit příliš 

malou, jinak by se narušilo správné plnění. [2] 

SÍLA POTŘEBNÁ PRO ZVEDÁNÍ DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 

         
  

  
         

      

      
        (57)  

kde: Fz [N] ............. síla potřebná k zvedání dopravovaného materiálu  

Obr. 19 Hodnoty měrné hrabací práce [2] 

1- Portlandský cement ϱ=1200 kg.m
-3

, zrnitost 0,05 mm 

2- Obilí ϱ=740 kg.m
-3

, zrnitost 2 až 5 mm 

3- Písek, štěrk ϱ=1500 kg.m
-3

, zrnitost 2 až 10 mm 

4- Hrudkový cement ϱ=1250 kg.m
-3

, zrnitost 5 až 20 mm 

5- Černé uhlí ořech ϱ=750 kg.m
-3

, zrnitost 18 až 30 mm 

Obr. 20 Součinitel rozteče korečku [2] 
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POHYBOVÝ ODPOR U ŠIKMÝCH ELEVÁTORŮ 

       
        

      
              (58)  

kde: Fw [N] ................ pohybový odpor u šikmých elevátorů 

 wp [-] .................. součinitel pohybového odporu, viz [2] (obr. 3-58, str. 122) 

 qp [kg.m
-1

] .......... délková hustota, tj. hmotnost délkové jednotky tažného členu s 

  korečky 

 h [m] .................. dopravní výška (pro násypný způsob plnění Hm, pro hrabací nebo  

  smíšený způsob plnění H) 

PŘÍKON ELEVÁTORU 

U svislých elevátorů je pohybový odpor zanedbatelný  

                (59)  

kde: Fp [N] ................. odpor při plnění korečků, Fna nebo Fhr 

Příkon se také může stanovit z rovnice:  

       (60)  

kde hnací obvodová síla je: 

         
      

      
         

      

      
     (61)  

 

VÝKON MOTORU 

  
  
 

 (62)  

 

CELKOVÝ TAH:  

v nabíhající větvi tažného prostředku u šikmých elevátorů: 

   
  
 

      
    

      
       

      

      
         (63)  

v nabíhající větvi tažného prostředku u svislých elevátorů: 

   
  
 

       
      

      
         (64)  
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5 SROVNÁVACÍ VÝPOČET 

Za účelem porovnání výše uvedených dvou funkčních výpočtů (dle [2] a [1]) byl 

proveden srovnávací výpočet. Pro srovnávací výpočet byla vybrána bakalářská práce [6], 

která byla provedena dle [1]. Pro dané hodnoty byl proveden výpočet dle [2]. 

Parametry korečkového elevátoru [6]: 

Dopravní výkon  Q = 50000 kg.h
-1

 

Maximální dopravovaná výška H = 16,45 m 

Dopravovaný materiál: obilí 

Měrná hmotnost obilovin  ϱ = 780 kg.m
-3

 

Tíhové zrychlení g = 9,807 m.s
-2

 

Obvodová rychlost v = 2,5 m.s
-1

 

Součinitel plnění ψ = 0,8 

Vyložení korečku a = 0,170 m 

Rozteč korečku tk = 0,25 m 

Účinnost převodů od motoru η = 0,95  

Objem zvoleného korečku Vk = 0,00234 m
3 

Délkové zatížení pásu od hmotnosti korečků q3 = 23,5 N.m
-1 

Délkové zatížení 1m pásu vlastní vahou q2 = 20,4 N.m
-1

 

5.1 SROVNÁVACÍ VÝPOČET PODLE [2]: 

ODPOR ZPŮSOBENÝ PLNĚNÍM KOREČKŮ HRABÁNÍM 

Hmotnost materiálu vztažená na 1 m: 

dle vztahu (55) 

  
       

    
                       

Součinitel rozteče korečku: 

dle vztahu (56) 

        
    

        
        

ck = 0,3; viz obr. 20 

Měrná hrabací práce 

Ah = 242,347 J.kg
-1

; viz obr. 19 
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Odpor způsobený plněním korečků hrabáním: 

dle vztahu (54) 

                               

CELKOVÁ OBVODOVÁ SÍLA 

dle vztahu (61) 

                
           

        
                

           

        
               

kde: 

wp = 0,385; součinitel pohybového odporu, viz [2] 

   
       

 
 ; délková hustota, tj. hmotnost délkové jednotky tažného členu s korečky 

PŘÍKON ELEVÁTORU 

dle vztahu (60) 

           =5555 W  

VÝKON MOTORU  

Setrvačné síly při rozběhu pro daný případ: 1,2  

dle vztahu (62) 

  
        

    
         

 

Tabulka 6 porovnání hodnot 

 [1] [2] 

Odpor při plnění [N] 243 424,7 

Obvodová síla [N] 2773,4 2222 

Vypočítaný výkon motoru [kW] 8,76 7,017 
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ZÁVĚR 

 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit ucelený popis návrhu korečkového 

elevátoru, tak aby mohl sloužit, jako výukový podklad pro studenty bakalářského studia. 

Práce je zpracována na základě dostupné literatury a norem.  

V úvodní části jsou uvedeny typy a uplatnění korečkového elevátoru. Dále se práce 

zaměřuje na hlavní části elevátoru, které jsou následně důkladněji popsány a uvedeny 

jejich konstrukční možnosti. V této části jsou také zmíněny dva hlavní způsoby 

vyprazdňování, kdy se používají a za jakých podmínek nastávají.  

V druhé části jsou uvedeny dva postupy funkčního výpočtu korečkového elevátoru, 

vycházející ze dvou literatur [1] a [2], které se v některých místech výrazně liší. Výrazné 

rozdíly jsou například při výpočtu odporu plnění korečku, nebo při výpočtu šikmého 

elevátoru. Rozdíly jsou porovnány ve srovnávacím výpočtu.  

K srovnávacímu výpočtu byla použita bakalářská práce [6]. Výpočet korečkového 

elevátoru v této práci je proveden podle literatury [1]. Se stejnými zadanými hodnotami a 

stejnými zvolenými parametry korečkového elevátoru je proveden výpočet dle literatury 

[2]. Vybrané hodnoty jsou porovnány v tab. 6. Z tabulky je patrné, že pro daný případ 

korečkového elevátoru a pro zvolené parametry je vypočítaný výkon motoru podle [1] 

konzervativnější než výpočet podle [2]. Nicméně odpor vznikající při nabírání materiálu, 

který byl vypočítaný podle [1], je naopak skoro dvojnásobně menší než stejný odpor 

vypočítaný podle [2].  

Při funkčním výpočtu je tedy nutné postupovat podle jedné předem zvolené 

literatury a nekombinovat je.  
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a [m] vyložení korečku 

Ah [J.kg
-1

] měrná hrabací práce 

aP [m] vzdálenost pólu od středu 

B [m] šířka pásu 

b [m] šířka korečku 

c1 [-] součinitel odporu při nabírání 

c2 [-] součinitel odporu ohýbání pásu 

ck [-] součinitel rozteče korečků 

D1 [m] průměr napínací kladky 

d1 [m] průměr hřídele v místě ložisek napínací kladky 

D2 [m] průměr hnací kladky 

d2 [m] průměr hřídele v místě ložisek hnací kladky 

d3 [m] průměr čepu nebo článku 

E [MPa] konstrukční modul pružnosti v tahu pásu 

F [N] obvodová síla 

f [-] součinitel smykového tření mezi tažným členem a kladkou 

F´n [N] přídavná napínací síla 

F1 [N] síla potřebná k nabírání materiálu 

F10 [N] síla potřebná k překonání odporu při zvedání korečků 

F2 [N] síla potřebná ke zvedání materiálu 

F3 [N] síla potřebná k ohýbání tažného členu na napínacím členu 

F4 [N] síla potřebná k ohýbání tažného členu na hnacím členu 

F5 [N] síla potřebná k překonání odporu v ložiskách na napínací hřídeli 

F6 [N] síla potřebná k překonání odporu v ložiskách na hnací hřídeli 

F7 [N] síla potřebná k překonání odporu ve vedení od hmotnosti materiálu 

F8 [N] síla potřebná k překonání odporu ve vedení 

F9 [N] síla potřebná k překonání odporu při zvedání tažného prostředku 

Fc [N] celkový obvodový odpor 

Fco [N] odstředivá síla od korečků, materiálu a tažného členu 

Fd [N] dovolené zatížení pásu 

Fhr [N] síla potřebná k nabírání materiálu hrabáním 

Fn [N] napínací síla 



BRNO 2013 

 

 

48 
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 Fna [N] síla potřebná k nabírání materiálu nasypáváním 

Fns [N] skutečná napínací síla 

FO [N] odstředivá síla 

Fp [N] odpor při plnění korečků 

Fs [N] skutečná obvodová síla 

Fw [N] pohybový odpor u šikmých elevátorů 

Fz [N] síla potřebná k zvedání dopravovaného materiálu 

G [N] tíhová síla 

g [m.s
-2

] tíhové zrychlení 

H [m] maximální dopravní výška 

h [m] dopravní výška 

H1 [m] padací výška materiálu 

hk [m] výška korečku 

Hm [m] výška zvedání materiálu u nasypávání 

Ho [m] svislá osová vzdálenost kladek 

hp [mm] funkční tloušťka pásu 

k [-] součinitel bezpečnosti proti prokluzování 

Lm [m] vodorovný průmět délky tažného prostředku zatíženého materiálem 

Lo [m] vodorovný průmět vzdálenosti os kladek 

m [kg] hmotnost materiálu korečku 

mb [kg] hmotnost napínacího bubnu nebo řetězového kola s příslušenstvím 

mk [kg] hmotnost korečku 

mp [kg.m
-2

] hmotnost 1 m
2
 tažného členu 

mř [kg.m
-1

] hmotnost 1 m tažného členu 

P [W] předběžný výkon motoru 

p [-] počet tažných prostředků jedné větve 

Pe [W] příkon elevátoru 

Ps [W] skutečný výkon motoru 

Pz [W] zvolený výkon motoru 

Q [kg.h
-1

] dopravní výkon 

q [kg.m
-1

] hmotnost materiálu vztažena na 1 m 

q1 [N.m
-1

] délkové zatížení tažného prostředku od hmotnosti materiálu 

q2 [N.m
-1

] délkové zatížení od vlastní tíhy tažného členu 
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 q3 [N.m
-1

] délkové zatížení od korečků 

qp [kg.m
-1

] délková hustota 

R [m] poloha těžiště materiálu v korečku 

s [m] dráha hrany korečku 

S [mm
2
] plocha průřezu tažného prostředku v nejslabším místě 

Sp [m
2
] plocha tažného členu na 1 m délky 

T1 [N] tah v nabíhající větvi 

T2 [N] tah ve sbíhající větvi 

tk [m] rozteč korečků 

umax [m] rozměr přepravovaného materiálu  

v [m.s
-1

] dopravní rychlost 

v1 [m.s
-1

] dopravní rychlost materiálu 

Vk [m
3
] objem korečku 

w1 [-] celkový součinitel odporu 

wp [-] součinitel pohybového odporu 

zk [-] počet současně hrabajících korečků 

η [-] účinnost převodovky 

ϱ [kg.m
-3

] objemová hmotnost 

σc [MPa] napětí vzniklé od odstředivé síly 

σd [MPa] dovolené napětí tažného prostředku 

σo [MPa] napětí v ohybu 

σt [MPa] napětí vzniklé od tahu 

φ [rad] úhel opásání 

ψ [-] součinitel plnění 

ω [rad.s
-1

] úhlová rychlost 

   [-] střední součinitel plnění korečků 

µ1 [-] celkový součinitel odporu 

µ2 [-] součinitel tření 

µ3 [-] součinitel odporu tření ložisek 

µ4 [-] součinitel odporu tření 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1:  Doporučené základní rozměry a tvary korečků ČSN 26 2008 
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Příloha č.1:  Doporučené základní rozměry a tvary korečků ČSN 26 2008 

Vlivem různorodosti dopravovaného materiálu jsou možné odchylky od uvedených 

rozměrů [3]. 

 

 

 


