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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro dopravu kameniva. 
Práce obsahuje popis dopravníku, funkční výpočet dle normy ČSN ISO 5048, určení 
hlavních rozměrů, návrh pohonu a pevnostní výpočty. 

K práci je přiložena výkresová dokumentace. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Pásový dopravník, dopravní pás, válečková stolice, elektrobuben, kamenivo 

ABSTRACT  

This bachelor thesis deals with the design of the belt conveyor for aggregate. The thesis 
contains the description of the belt conveyor, functional device calculation by norm ČSN 
ISO 5048, the determination of main dimension, the design of the drive device and the 
strength calculations. 
 
The technical drawings are attached to the thesis. 
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ÚVOD 

ÚVOD 
 

 Pásové dopravníky slouží jako dopravní zařízení pro přepravu kusových nebo sypkých 
materiálu. Materiál mohou přepravovat horizontálně, šikmě a při jistých úpravách i vertikálně 
a jsou často používány v kamenolomech pro přepravu drceného kamene či na stavbách pro 
dopravu písku či štěrku, anebo v uhelných dolech pro přepravu zeminy s uhelnou rudou. 
Skládají se z několika komponent jako nosné konstrukce, dopravního pásu zajišťující 
přepravu materiálu, nosných a vratných stolic s valečky jež umožnují pohyb pásu s co 
nejmenšími odpory a hnacího a napínacího bubnu.  

 Úkolem této bakalářské práce je koncepčně vyřešit pásový dopravník, určení hlavních 
rozměrů a návrh jeho pohonu dále funkční výpočet zařízení, pevnostní výpočty a také 
vypracovat výkresovou dokumentaci. První strany práce jsou věnovány seznámení s funkční 
pásového dopravníku a popisu jednotlivých komponent. Následně je proveden výpočet 
pomocí platné normy ČSN ISO 5048 s určením parametrů dopravníku. Střední část práce se 
zabývá výběrem vhodných komponent zajišťující chod dopravníku. Na závěr je uveden 
pevnostní výpočet předem vybraných součástí, jež jsou namáhány na ohyb a provedena jejich 
bezpečnostní kontrola. K práci je vypracována technická dokumentace zahrnující sestavu 
dopravníku s kusovníky a svarky stojiny a napínacího bubnu s osou  
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PÁSOVÝ DOPRAVNÍK  

1 PÁSOVÝ DOPRAVNÍK  
 

1.1 POPIS PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 
 Pásové dopravníky jsou určené k dopravě sypkého materiálu nebo kusových materiálů 
v horizontálním nebo šikmém směru s možností regulace hmotnostního toku. U toho typu 
dopravníku je tažným elementem pás, jenž je umístěn mezi bubny. Jeden buben je napínací, 
zajištuje potřebné napnutí pásu, druhý buben je hnací, zajišťuje chod. Pás je po celé délce 
podpírán válečky na válečkových stolicích, které mezi sebou mají dané rozteče. Válečkové 
stolice jsou připevněny k nosné konstrukci, která nese vlastní tíhu dopravníku a tíhu 
dopravovaného materiálu. Chod dopravníku bývá regulován dle potřeby, většinou však 
pracuje kontinuálně. Pro pásovou dopravu je charakteristický vysoký dopravní výkon a téměř 
univerzální použití pásových dopravníků [1]. 

 

 

1.2 ROZDĚLENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 
rozdělení dle [1] : 

a) podle tažného elementu: 
 

- dopravníky s gumovým pásem nebo pásem z PVC  
- dopravníky s ocelovým pásem  
- dopravníky s ocelovogumovým pásem  
- dopravníky s pásem drátěného pletiva  

Obrázek 1 Schéma pásového dopravníku [3]; 1 -dopravní pás; 2 -hnací buben; 3 -napínací buben; 4 -
vodící buben; 5 - válečky nosné a vratné větve; 6 -násypka; 7-poháněcí ústrojí; 8 -napínací 

mechanismus napínacího bubnu; 9 -čistič pásu; H -dopravní výška; L-dopravní délka, Ln-horizontální 
dopravní délka; B -šířka pásu; ε -dopravní úhel 
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PÁSOVÝ DOPRAVNÍK  

 
b) podle tvaru dopravníku:  

 
- dopravníky vodorovné  
- dopravníky šikmé  
- dopravníky konvexní (přechod ze šikmého směru na vodorovný) 
- dopravníky konkávní (přechod ze vodorovný směru na šikmého) 
- dopravníky kombinované (kombinace konvexního a konkávního) 

 
c) podle provedení nosné konstrukce:  

 
- dopravníky stabilní (ocelová konstrukce je pevně spojena se základem) 
- dopravníky pojízdné a přenosné (určeno pro malé dopravní množství a krátké 

dopravní vzdálenosti) 
- dopravníky přestavitelné (obdobné jako stabilní dopravníky, užití nejčastěji 

v povrchových dolech) 
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POPIS KOMPONENT PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

2 POPIS KOMPONENT PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  
 

2.1 DOPRAVNÍ PÁS  
 

2.1.1 POPIS DOPRAVNÍHO PÁSU  

 Dopravní pás je jedna z nejdůležitějších částí pásového dopravníku. Zajišťuje přepravu 
materiálu a také přenáší odpory vyskytující se při jeho pohybu. Umožňuje přepravu sypkých 
i kusových materiálů. Je vložen mezi hnací a vratný buben a tvoří uzavřený prvek podepíraný 
válečky na válečkových stolicích. Na horní větvi jsou umístěny nosné stolice a na dolní větvi 
jsou vratné stolice. Dopravní pás je spojen v celek již z výroby anebo následně spojen pomocí 
spojovacího materiálu. Pásový dopravník bývá opatřen stěrači pro zajištění čistoty pásu [1].  

 

2.1.2 KONSTRUKCE DOPRAVNÍHO PASU  

rozdělení dopravních pásů dle [16]:  

a) typu vložky 
 

- s textilní vložkou - jednovložková nebo vícevložková  
- s ocelovou vložkou - ocelová tkanina, ocelový pás nebo ocelové pletivo  

 
b) způsobu krytí  

 
- kryté (s krycími vrstvami i ochrannými okraji) 
- s řezanými okraji (s krycími vrstvami bez ochranných okrajů) 
- nekryté (bez krycích vrstev i ochranných okrajů) 

 
c) krycího materiálu vložky 

 
- gumové  
- plastové  
- pokryté speciálními materiály 

  
d) úpravy povrchu 

  
- hladké 
- profilované  
- se zvýšenými okraji  
- s vyztuženými okraji  
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2.1.3 POŽADAVKY KLADENÉ NA DOPRAVNÍ PÁS  

- vysoká odolnost prosti opotřebení otěrem  
- vysoká životnost 
- vysoká podélná tuhost (male prodloužení při vysokých tazích v pásu) 
- minimální navlhavost 
- vysoká pevnost při nízké vlastní hmotnosti  
- schopnost odolávat účinkům střídavého napětí  

 

2.2 SPONA PÁSU   
 Slouží ke spojení konců pásu v případě, že zakoupíme již nespojený pás. Její výhoda 
je absence speciálních přípravků pro montáž a velice rychlé spojení s minimální odstávkou 
dopravníku. 

 

2.3 NOSNÁ VÁLEČKOVÁ VĚTEV 
 

2.3.1 POPIS A VOLBA NOSNÉ VÁLE ČKOVÉ STOLICE  

 Slouží k zajištění stálé polohy válečků, na horní hnané větvi dopravníku, po kterých se 
pohybuje pás s materiálem. Válečková stolice je k nosnému rámu připevněna pomocí šroubů, 
což umožňuje variabilitu umístění dle potřeby [1].  

2.3.2 POPIS VÁLEČKŮ NA NOSNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICI  

            Válečky jsou uloženy v horní nosné stolici a slouží k zajištění pohybu pásu a materiálu 
na pásu s co nejmenším odporem. Co nejmenší odpor válečku je podmíněn hmotností, 
odporem proti otáčení, jednoduchou konstrukcí a správným vyvážením. Válečky by měly mít 
těsnění co možná nejlépe zabraňující vniku nečistot a tím zvyšováním odporu. Válečky by 
měly být řešeny s ohledem na jednoduchou údržbu. Pomocí uspořádání dle válečkové stolice 
se dá ovlivnit výsledný profil pásu.  Válečky mají dvě nejčastější konstrukční řešení a to 
válečky s pevnou osou a válečky s čepy ve víčku. U válečků s pevnou osou je lépe zajištěná 
vyměnitelnost. Také mají nižší odpory proti valení, ale za to věší hmotnost a tím i vyšší cenu. 
Doporučené užití je spíše pro pásy s menší šířkou. Valečky s čepy ve víčku mají menší 
hmotnost. Mají taky větší požadavky na uložení z důvodu absence procházející pevné osy. 
Používají se u pásů s větší šířkou pásu [1].  
 

2.4 VRATNÁ VÁLEČKOVÁ VĚTEV 
 

2.4.1 POPIS VRATNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICE  

 Vratná válečková stolice zajišťuje polohu válečků na vratné větvi pásového 
dopravníku. Funkce vratných válečkových stolic je obdobná jako u nosných stolic s rozdílem, 
že stolice jsou umístěny na spodní straně.  
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2.4.2 POPIS VÁLEČKŮ NA VRATNÉ VÁLE ČKOVÉ STOLICI  

 Válečky umístěné ve vratných válečkových stolicích slouží k podepírání prázdného 
dopravního pásu na vratné větvi pásového dopravníku. Měly by zajišťovat co nejmenší odpor 
proti pohybu, jež je podmíněn vyvážením válečku, odporem proti otáčení a hmotností 
válečku. Z důvodu zajištění nízkých odporů, by měly být válečky opatřeny těsněním 
zabraňující vnikání nečistot. Konstrukční řešení je obdobné, jako je uvedeno v kapitole 2.3.2 
Popis válečků na nosné válečkové stolici [1].  
 

2.5 STĚRAČ PÁSU 
 Gumové pásy dopravníku musí být za chodu čištěny, jelikož při pohybu po spodní 
vratné větvi by se od špinavého pásu špinily i válečky, což by způsobovalo nárůst odporů i 
opotřebovávání pásu. Stěrač pásu se umisťuje na začátek vratné větve dopravníku, takže za 
hnací buben. Stěrače mají dvě nejčastější konstrukční řešení a stěrače z měkké gumy a rotační 
čelisti. Stěrače z měkké gumy bývají nejčastěji přitlačování k pásu protizávažím vyvozující 
danou potřebnou sílu. Stěrače s rotačními čelistmi jsou nejčastěji poháněny klínovým 
řemenem od hřídele hnacího bubnu. Tento pohon zajišťuje rotaci pryžových segmentů anebo 
ploché oceli tvářené do šroubovice. Obvodová rychlost otáčení je u suchého materiálu 4 a 5 
m/s a u mokrého materiálu 6 až 7 m/s. Rotační stěrače bývají nejčastěji přitlačování k pásu 
protizávažím vyvozující danou potřebnou sílu. Toto řešení je účinnější, ale také nákladnější 
[1].  

 

2.6 HNACÍ STANICE  
 

2.6.1 POPIS HNACÍ STANICE  

 Poháněcí stanice zajišťuje chod dopravníku. Pohon je řešen pomocí elektromotoru s 
převodovkou uvnitř válce, takzvaným elektro bubnem, anebo vhodným spojením  hřídele 
bubnu a převodovky s motorem, který je umístěn mimo válec.  

 

2.6.2 POPIS HNACÍHO BUBNU  

 Bubny pásových dopravníků bývají nejčastěji vyráběny odléváním nebo svařováním. 
Na přepadové straně dopravníku, kde materiál opouští dopravník, bývá umístěn hnací buben. 
Toto řešení dovoluje přenos velkých tažných sil a také příhodné napnutí pásu. Buben bývá 
hladký, pogumovaný nebo opatřen keramickými destičkami. Pogumování zajišťuje zvýšení 
součinitele tření mezi pásem a bubnem. Díky tomu buben dokáže přenést větší výkon. Při 
opatření bubnu keramickými destičkami je zajištěno ještě větší zvýšení součinitele tření mezi 
pásem a bubnem [1].  
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2.7 VRATNÁ STANICE  
 

2.7.1 POPIS NAPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ 

 Napínací zařízení zajišťuje stále napnutí pásu, které je důležité pro přenos tažných sil 
hnacího bubnu. Napnutí pásu také velmi ovlivňuje životnost pásu [1].  

Možné konstrukční řešení napínacího zařízení dle [1] : 

− samočinná napínací zařízení se závažím 
− samočinná nebo ručně regulovatelné napínací zařízení (pneumatická, elektrická) 
− tuhá napínací zařízení (s napínacími šrouby, napínáky) 

 

2.7.2 POPIS VRATNÉHO BUBNU  

 Popis konstrukce vratného bubnu pásového dopravníku je obdobný jako v kapitole 
2.6.2 Popis hnacího bubu. Hlavní rozdíl mezi hnacím a napínacím bubnem je, že napínací 
buben slouží hlavně jako napínací element a není primárně určen k přenášení tažných sil 
pomoci třecích sil mezi pásem dopravníku a bubnem [1].  

 

2.8 NÁSYPKA  
 

            Násypka je zařízení, pomocí kterého je usměrňován materiál a je buď součástí zařízení 
anebo ne. Pokud je součástí dopravníku, pak se většinou jedná o menší přenosné dopravníky. 
Pokud není součástí dopravníku, tak se většinou jedná o nepřenosný dopravník a násypka 
zastupuje spojovací člen mezi předchozím zařízením, jež operovalo s materiálem anebo 
zásobníkem na přepravovaný materiál. Zajišťuje rovnoměrné rozložení přepravovaného 
materiálu po celé šířce pásu. 
 
  
2.9 NOSNÁ KONSTRUKCE   
 

            Nosná konstrukce zajišťuje spojitost všech částí dopravníku. V minulosti se u 
pásových dopravníků nejčastěji používaly jako konstrukční prvky rámů dopravníků ocelové 
profily U, L, I. V dnešní době se již rozmáhá použití hliníkových profilů, jež se sestaví podle 
potřeby pomocí spojovacích materiálů. 
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3 FUNKČNÍ VÝPOČET 
 

3.1 ZADANÉ HODNOTY  

Dopravní výkon: � � 150 000 �� ∙ 
�� 

dopravní výška:  � 6 � 

Dopravní délka: � � 40 � 

 

 

3.2 DOPRAVNÍ ÚHEL  
Dopravní úhel: � 

� � arcsin 
�   

� � arcsin 6
40  

ε = � 8.63 ° 

(1)  

 

3.3 VOLBA JMENOVITÉ DOPRAVNÍ RYCHLOSTI  
Materiál: ostrohranný, odírající, drobný a střední  

Charakteristický materiál: hlušina, kamenivo, štěrk, škvára 

dle [1] tab. 8.3 je voleno:  

Rychlost �: od 1,25 do 2,5 

- voleno � � 1,9 � ∙  ��  

 

3.4 URČENÍ DOPRAVNÍ ŠÍŘKY PÁSU  
dle [1] : 

Q=3600 · γ ·S_t  ·v (2)  

− Dopravní výkon: Q=150 000 �� ∙ 
�� 
− Teoretický průřez náplně materiálu pásu  !" 
− Objemová sypná hmotnost - drcený kámen # � 2000 �� ∙ �% 
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3.5 POTŘEBNÝ TEORETICKÝ PRŮŘEZ NÁPLNĚ NA PÁSU  

!" � 	 �3600	 ∙ 	#	 ∙ � 

!" 	� 		 150	0003600	 ∙ 2000 ∙ 1,6 

!" 	� 		0,013	�& 

(3)  

 

3.6 URČENÍ ŠÍŘKY PÁSU B Z TEORETICKÉHO PR ŮŘEZU PÁSU 
 

PŘEDBĚŽNÁ VOLBA PÁSU  

dle [1] str. 135 zvoleno: 

' � 0,4	�	 (4)  

Šířka pásu: ' 

 

VYUŽITELNÁ LOŽNÁ ŠÍ ŘKA PÁSU  

dle [1] str. 150: 

( � 0,8	 ∙ ' 

( � 0,8	 ∙ 400 

( � 320	�� 

(5)  
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PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ MATERIÁLU NA PÁSU  

 Grafické znázornění rozložení materiálu na pásu pomocí dvou ploch rozdělených 
rovinnou. 

 

Obrázek 2 Průřez materiálu na pásu[2] 

! � 	 !�	 )	!& 

!� �	16	 ∙ 	(�& 	 ∙ *�+ 

!& �	12	 ∙ 	(� 	 ∙ 	(2 	 ∙  ,-. 

(� � 	(	 ∙ /0 . (6)  

 

ÚHEL MEZI ROVINOU A OSOU VÁLE ČKU 

zvolen dle [1] str. 135, obr. B: 

. � 20	° (7)  

 

DYNAMICKÝ SYPNÝ ÚHEL  

dle [2] str. 11, rovnice (15c-16): 

1 � 0,75	 ∙ 	+3 

1 � 0,75	 ∙ 	30 

1 � 22,5° 

(8)  

− sypný úhel pro drcený kámen dle [1] str. 151, tab. 8.5 +3 � 30° 
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VÝPOČET PLOCHY PRŮŘEZU NÁPLNĚ MATERIÁLU NA PÁSU  

 

!� � 	 16 	 ∙ 	(�& 	 ∙ *�+ 

!� �	16	 ∙ 	 4(	 ∙ /0 .5& 	 ∙ *�+ 

!� �	16	 ∙ 	 40,32	 ∙ /0 205& 	 ∙ *�22,5 

!� � 	0,0062	�& 

(9)  

 

!& �	12	 ∙ 	(� 	 ∙ 	(2 	 ∙  ,-. 

!& �	12	 ∙ 	 4(	 ∙ /0 .5 	 ∙ 	(2 	 ∙  ,-. 

!& �	12	 ∙ 	 40,32	 ∙ /0 205 	 ∙ 	0,322 	 ∙  ,-22,5 

!& � 	0,009	�& 

(10)  

 

! � 	!�	 )	!& 

! � 	0,0062	 ) 	0,009 

! � 	0,0152	�& 

(11)  

 

SOUČINITEL KOREKCE PRŮŘEZU VRCHLÍKU NÁPLN Ě  

dle [2] str. 11, rovnice (17): 

�� �	6/0 &� 7	/0 &11 7 /0 &1  

�� �	6/0 &8,63 7	/0 &22,51 7 /0 &22,5  

�� � 	0,91 

(12)  
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SOUČINITEL SKLONU DOPRAVNÍKU  

dle [2] str. 11, rovnice (16): 

� � 	1 7 !�! 41 7 ��5 
� � 	1 7 0,00620,0152 41 7 0,915 
� � 0,96 

(13)  

 

SKUTEČNÝ PRŮŘEZ NÁPLNĚ MATERIÁLU NA PÁSU  

!3 � !	 ∙ � 

!3 � 0,0152	 ∙ 0,96 

!3 � 0,015	�& 

(14)  

 

KONTROLA POTŘEBNÉHO LOŽNÉHO MÍSTA NA PÁSU  

Podmínka:  

!3 8 !" 
0,015 8 0,013 

(15)  

kontrola prokázala, že pás vyhovuje pro potřebné ložné místo a navrhnutá šířka pásu je také 
dostatečná  

 

3.7 OBJEMOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON  
[2] str. 10, rovnice (13): 

9: � ! ∙ � ∙ � 

9: � 0,0152 ∙ 1,9 ∙ 0,96 

9: � 0,028	�% ∙  �� 

(16)  
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3.8 HMOTNOSTNÍ DOPRAVNÍ VÝKON 
9; � 9: ∙ # ∙ 3600 

9; � 0,028 ∙ 2000 ∙ 3600 

9; � 201	600	�� ∙ �% 

(17)  

hmotnostní dopravní výkon je dostačující 

 

3.9 POHYBOVÉ ODPORY PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  
Celkový pohybový odpor lze rozdělit do 5. jednotlivých odporů při pohybu dopravníku: 

− Hlavní odpory - FH 
− Vedlejší odpory - FN 
− Přídavné hlavní odpory - FS1 
− Přídavné vedlejší odpory - FS2 
− Odpor k překonání dopravní výšky -  FSt 

 

3.9.1 HLAVNÍ ODPORY FH 

a) FH - rotační odpory v horní a dolní větvi dopravníku vznikající třením ložisek a těsnění 
válečků [2] str. 6, rovnice (3) 
 

b) odpory způsobené zamačkáváním válečků do pásu a opakovaným ohybem dopravního 
pásu s dopravovanou hmotou  

 <= � > ∙ � ∙ � ∙ ?@AB ) @AC ) 42 ∙ @D ) @E5 ∙ /0 	�F 
pokud je sklon dopravníku menší než 18° , pak může být úhel sklonu zanedbán [2] str. 6 

cos H � cos 1° 
 

(18)  

GLOBÁLNÍ SOU ČINITEL TŘENÍ 

- dle [2] str.7 byl zvolen součinitel tření - > � 0,02 
 

HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKU NA 1 METR NOSNÉ VĚTVE DOPRAVNÍKU  

a)  [1] str. 137, u zatížené větve prostorech mimo dopadovou zónu pásového dopravníku 
kolísá rozmezí rozteče jednotlivých válečkových stolic mezi 0,75 až 1,8 m  
 

− rozteč byla zvolena 1,352 m 
  

b) [1] str. 138, u zatížené větve kolísá rozmezí rozteče jednotlivých válečkových stolic v 
místech přívodu materiálu mezi 0,45 až 1,6 m  
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− rozteč byla zvolena 0,666 m  
 

− na prvních 3,5 metru hnané větve dopravníku budou 4 válečkové stolice, na 
zbývajících 36,5 metrech bude 27 válečkových stolic  

@AB � 2 ∙ @� ∙ I�
�  

@AB � 2 ∙ 1,4 ∙ 31
40  

@AB � 2,2	�� ∙ ��� 

(19)  

− hmostnost rotujících částí válečků na jednu válečkovou stolici na horní větvi -  @� 
− počet válečkových stolic na horní větvi  - I� 

 

HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKU NA 1 METR VRATNÉ VĚTVE DOPRAVNÍKU  

a)  [1] str. 137, u nezatížené větve kolísá rozmezí rozteče jednotlivých válečkových stolic 
mezi 3 až 5 m  
 

− rozteč byla zvolena 4 m  
 

− na spodní hnané větvi pásového dopravníku bude 9 vratných stolic 

@AC � @& ∙ I&�  

@AC � 4,1 ∙ 940  

@AC � 0,9	�� ∙ ��� 

(20)  

− hmostnost rotujících částí válečků na jednu válečkovou stolici na dolní vratné 
větvi  - @& 

− počet válečkových stolic na dolní vratné větvi  - I& 

 

HMOTNOST DOPRAVNÍHO PÁSU NA 1 METR DÉLKY  

určeno z katalogu výrobce 

− @D � 4,84	�� 
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ZATÍŽENÍ DOPRAVNÍKU NA 1 METR DÉLKY OD DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU  

@E � 9J ∙ #
�  

@E � 0,028 ∙ 2000
1,9  

@E � 29,4	�� ∙ ��� 

(21)  

 

VÝPOČET HLAVNÍCH ODPORŮ FH 

 <= � > ∙ � ∙ � ∙ ?@AB ) @AC ) 42 ∙ @D ) @E5 ∙ /0 	�F 
<= � 0,02 ∙ 40 ∙ 9,81 ∙ ?2,2 ) 0,9 ) 42 ∙ 4,84 ) 29,45 ∙ /0 	1F 
<= � 330,16	K 

 

(22)  

3.9.2 VEDLEJŠÍ ODPORY FN 

− odpory tření a setrvačných sil při urychlování dopravované hmoty v místě 

 nakládání - <LM 

− odpory tření o boční stěny násypky v místě nakládání - <N 
− odpor ložisek v bubnu s výjimkou ložisek poháněcího bubnu - <O 
− odpor ohybu pásu na bubnech - <" 

<P �	<LM ) <N ) <O ) <" (23)  

 

ODPORY SETRVAČNÝCH SIL PŘI URYCHLOVÁNÍ DOPRAVOVANÉ HMOTY V  MÍSTĚ NAKLÁDÁNÍ  

− výpočet dle [2] str. 12, tab. 2 

<LM � 9J ∙ # ∙ 4� 7 �Q5 
<LM � 0,028 ∙ 2000 ∙ 41,9 7 05 
<LM � 106,4	K 

 

(24)  
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ODPORY TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ  

− výpočet dle [2] str. 12, tab. 2 

<N � R& ∙ 9J& ∙ # ∙ � ∙ SL

T� ) �Q2 U& ∙ (�&
 

<N � 0,6 ∙ 0,028& ∙ 2000 ∙ 9,81 ∙ 0,4
T1,9 ) 0

2 U
&

∙ 0,4&
 

<N � 25,5	K 

(25)  

− dle [2] str. 12, tab. 2 bylo voleno - R& � 0,6 
− šířka vedení volena - (� � 0,4 

 

MINIMÁLNÍ DÉLKA URYCHLOVÁNÍ  

SL � �& 7 �Q&2 ∙ � ∙ R� 

SL � 1,9& 7 02 ∙ 9,81 ∙ 0,6 

SL � 0,31 

(26)  

− dle [2] str. 12, tab. 2 zvoleno - R� � 0,6 
− minimální délka urychlování zvolena -  SL � 0,4	�	 

 

ODPOR OHYBU PÁSU NA BUBNECH  

<O � 9 ∙ ' ∙ V140 ) 0,01 ∙ <'W ∙ *X 

<O � 9 ∙ 0,4 ∙ V140 ) 0,01 ∙ 41880,4 W ∙ 0,0090,4  

<O � 19,8	K 

(27)  

− průměrný tah na bubnu < � 4188	K 
− tloušťka pásu - * � 0,009	� 
− průměr vratného bubnu - X � 0,4	� 
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ODPOR V LOŽISCÍCH BUBNU  

neuvažuje se pro poháněcí bubny 

− dle [2] str. 12, tab. 2  

<" � 0,005 ∙ YQ
X:

∙ <Z 

<" � 0,005 ∙ 0,05
0,4 ∙ 4000 

<" � 2,5	K 

(28)  

− průměr hřídele v ložisku - YQ � 0,05	� 
− průměr vratného bubnu - X: � 0,4	� 
− vektorový součet tahů v pásu zvolen - <Z � 4000	K 

 

VÝPOČET VEDLEJŠÍCH ODPORŮ 

<P �	<LM ) <N ) <O ) <" 
<P � 	106,4 ) 25,5 ) 19,8 ) 2,5 

<P � 	154,2	K 

 

(29)  

3.9.3 PŘÍDAVNÉ HLAVNÍ ODPORY FS 

− odpor vychýlení bočních válečků - Fε     
− odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením - FgL  
− odpor čističů pásu - Fr 
− odpor shrnovače materiálu -  Fa  

<[ �	<\ ) <]^ ) <_ ) <̀  

 

(30)  

ODPOR VYCHÝLENÍ BOČNÍCH VÁLEČKŮ 

− pro válečkové stolice se třemi válečky stejné délky 
− pro dolní válečkové stolice se dvěma válečky 
− v tomto řešení tento jev nenastane, zanedbávají se 
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ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM 

<]^ � R& ∙ 9J& ∙ # ∙ � ∙ S:
�& ∙ (�&

 

<]^ � 0,6 ∙ 0,02793& ∙ 2000 ∙ 9,81 ∙ 0,4
1,9& ∙ 0,4&  

<]^ � 6,35	K 

 

(31)  

− dle [2] str. 12, tab. 2 bylo voleno - R&& � 0,6 
− šířka vedení volena - (� � 0,4 
− délka bočního vedení zvolena - S: � 0,4	� 

 

ODPOR ČISTIČE PÁSU 

<_ �	R% ∙ IQ ∙ a 

<_ � 	0,5 ∙ 5 ∙ 10b ∙ 0,006 

<_ � 	150	K 

(32)  

− tlak mezi pásem a čističem pásu, dle [2] str. 13, tab. 3 bylo zvoleno -  IQ � 5 ∙ 10b	K ∙��& 
− dle [2] str. 12, tab. 2 bylo voleno - R% � 0,5 
− plocha dotyku mezi čističem pásu a pásem - a 

 

PLOCHA DOTYKU MEZI PÁSEM A ČISTIČEM PÁSU 

a � 	(č ∙ *č 
a � 	0,4 ∙ 0,015 

a � 	0,006	�& 

(33)  

− šířka čističe pásu - (č � 0,4 
− tloušťka čističe pásu - *č � 0,015 

 

ODPOR SHRNOVAČE PÁSU 

− v tomto řešení je tento výpočet zanedbán 
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VÝPOČET HLAVNÍCH PŘÍDAVNÝCH ODPORŮ  

<[ � 	 <\ ) <]^ ) <_ ) <̀  

<[ � 	0 ) 6,35 ) 150 ) 0 

<[ � 	156,35	K 

 

(34)  

3.9.4 ODPOR K PŘEKONÁNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY FST 

 odpor způsobený zdvihem nebo klesáním dopravované hmoty u nakloněných 
dopravníků 

<[" �	@E ∙  ∙ � 

<[" � 	29,4 ∙ 6 ∙ 9,81 

<[" � 	1730,484	K 

(35)  

 

3.10 OBVODOVÁ HNACÍ SÍLA POT ŘEBNÁ NA HNACÍM BUBNU  
<C � <= ) <P ) <[ ) <[" 
<C � 330,16 ) 154,2 ) 156,35 ) 1730,48 

<C � 2408,01	K 

(36)  

 

3.11 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON K  POHONU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  
dM �	<C ∙ � 

dM � 	2408,01 ∙ 1,9 

dM � 	4575,21	e 

(37)  
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3.12 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHODNU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU P ŘI 
UVAŽOVÁNÍ ÚČINNOSTI PŘEVODŮ 

df � dM	Rg 

df � 4575,210,85  

df � 5382,6	e 

(38)  

účinnost převodů pro pásové dopravníky s kladným výkonem - Rg volena z rosahu 0,85 až 
0,95  

− Rg � 0,85 

 

3.13 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY NA POHÁN ĚCÍM BUBNU  
pro přenos obvodové síly <C z hnaného bubnu na pás je nutno udržovat sílu, která zajišťuje 
tah 

<C ve výpočtové hodnotě dle vztahu [2] str. 9, rovnice (10) : 

<&,;hi 	j 	<C,;`k 	 ∙ 1lmn 7 1 

<&,;hi 	j 	3612,01	 ∙ 12,718	Q,b	∙	%,�b& 7 1 

<&,;hi 	j 	1436,93	K 

(39)  

− přirozený logaritmus - l � 2,718 
− součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem, dle [2] str.13, tab. 4 zvoleno R � 0,4 
− úhel opásaní v radiánech -  + � 3,142	opY 
− síla vyskytující se při rozjezdu nebo brždění plně naloženého dopravníku - <C,;`k 

<C,;`k � q	 ∙ <C 

<C,;`k � 1,5	 ∙ 2408,01 

<C,;`k � 3612,01	K 

(40)  

− zvolený součinitel navyšující obvodovou sílu pří rozběhu - q � 1,5 
− obvodová síla - <C 
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3.14 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ MOMENT POHONU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  

r[f � <C,;`k 	 ∙ 0,5 ∙ XD 1	R� ∙ ,g 

r[f � 3612,01		 ∙ 0,5 ∙ 0,32 1	0,85 ∙ 23,49 

r[f � 28,95	K ∙ � 

(41)  

účinnost převodů pro pásové dopravníky s kladným výkonem - 	R� volena z rosahu 0,85 až 
0,95  

R� � 0,85 

 

3.15 OMEZENÍ PODLE PRŮVĚSU PÁSU 
nejmenší taková síla v pásu s ohledem k průvěsu pásu mezi dvěma válečkovými 

stolicemi - <;hi 

pro nosnou válečkovou větev: 

<;hi� j pQ4@D ) @E5 ∙ �
8 ∙ T
pU`s;

 

<;hi j 1,3544,84 ) 29,45 ∙ 9,818 ∙ 0,0125  

<;hi j 4534,57	K 

(42)  

− rozteč mezi nosnými válečkovými stolicemi - pQ � 1,35	� 
− hmotnost dopravního pásu na 1 metr délky - @D � 4,84	�� 
− hmotnost dopravovaného materiálu na 1 metr délky - @E � 29,4	�� 

− největší dovolený průvěs pásu, volen dle [2] str. 10 - Tt̀U`s; � 0,0125	� 

pro vratnou válečkovou větev: 

<;hi& j pu ∙ @D ∙ �
8 ∙ T
pU`s;

 

<;hi& j 4 ∙ 4,84 ∙ 9,818 ∙ 0,0125  

<;hi& j 1899,22	K 

(43)  

− rozteč mezi vratnými válečkovými stolicemi - pu � 4	� 
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3.16 ZMĚNA TAHOVÝCH SIL A NEJV ĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU  

<;`k 	v 	<� v <C ∙ q	 ∙ V 1lmn 7 1 ) 1W 

<;`k 	� 2408,01 ∙ 1,5	 ∙ V 12,718	Q,b	∙	%,�b& 7 1 ) 1W 

<;`k 	� 5049,74	K 

(44)  

 

3.17 KONTROLA PÁSU  
<gg j <;`k 

160	000 j 5049,73 

(45)  

pás vyhovuje  

maximální únosná síla pásu: 

<gg � w;g ∙ ' 

<gg � 400 ∙ 400 

<gg � 160	000	K 

(46)  

− pevnost pásu - w;g � 400	K ∙ ���� 
− šířka pásu - ' � 400	�� 
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4 VOLBA KOMPONENT PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  
 

4.1 DOPRAVNÍ PÁS  
 Dle [1] str. 134, tab. 8.1 bylo nutno volit pás s tloušťkou horní krycí vrstvy 4 až 5 mm 
a dolní krycí vrstvy 2 mm. Předběžně zvolená šířka pásu B = 400 mm vyhovovala 
požadavkům na dopravní výkon pásového dopravníku. V katalogu firmy Gumex [4] byl 
následně vybrán pás EP 400/3, který je velmi vhodný pro přepravu vysoce abrazivního 
sypkého nebo abrazivního materiálu. Pracovní teplota pro pás je od - 60°C do + 60°C. Síla 
krycích vrstev je 4 mm pro horní krycí vrstvu a 2 mm pro dolní krycí vrstvu 

 

Tabulka 1Parametry dopravního pásu 

Typ Počet vložek Šířka Síla hmotnost 

EP 400 3 400 mm 9mm 4,84 �� ∙ ��� 

 

 

Obrázek 3Dopravní pás [4] 

 

4.2 SPONA PÁSU  
 Slouží ke spojení konců pásu v případě, že zakoupíme již nespojený pás. Spojka pásu 
byla vybrána z katalogu firmy Gumex [5]. Je určena pro velké namáhání, vyrobena 
z pozinkované oceli a upevňuje se pomocí samořezných šroubů. Její výhoda je absence 
speciálních přípravků pro montáž a velice rychlé spojení s minimální odstávkou dopravníku. 

 

Obrázek 4 Spona dopravního pásu [5] 
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4.3 STĚRAČ PÁSU 
 V katalogu firmy Gumex [6] byl následně vybrán stěrač pásu B-W 400. 

Tabulka 2 Parametry stěrače [6] 

Typ stěrače Šíře stírání [mm] Počet stíracích 
segmentů 

hmotnost 

B-W 400 400 4 4,3 kg 

 

 

Obrázek 5 Stěrač dopravního pásu [6] 

4.4 NOSNÁ VÁLEČKOVÁ VĚTEV 
 

4.4.1 VOLBA NOSNÉ VÁLE ČKOVÉ STOLICE  

 Slouží k zajištění stálé polohy válečků, na horní hnané větvi dopravníku, po kterých se 
pohybuje pás s materiálem. Při výpočtu skutečného průřezu materiálu se vyházelo 
z předpokladu tvaru válečkové stolice do ,,V,, a úhlem sklonu válečků β = 20°. Nosná 
válečková stolice byla na základě výpočtu vybrána od firmy GTK, spol s r. o. [7] s označením 
PE2 - 4020125.  

Tabulka 3 Parametry válečkové stolice na nosné větvi [7] 

BB úhel D RL H A E m 

400 mm 20° 63,5 250 mm 125 mm 640 mm 690 mm 4,9 kg 
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Obrázek 6 Válečková stolice nosné větve [7] 

 
4.4.2 VOLBA VÁLE ČKŮ NA NOSNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICI  

               Pro válečkovou stolici nosné větve dopravníku byly zvoleny válečky firmy 
TRANSROLL - CZ, a.s. [8] o délce 250 mm a průměru 63,5 mm. Pláštěm z ocelové trubky o 
tloušťce 3 mm. Čela jsou tažena z ocelového plechu a svařena s pláštěm, opatřena 
dvoustupňovými labyrintovými těsněními s tukovou předkomůrkou a kuličkovými ložisky 
6204 C3. V každé válečkové stolici budou dva válečky pod skolen 20°. 
 
Tabulka 4 Parametry válečků na nosné válečkové stolici [8] 

Označení Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 

L L1 L2 Rot. dílů celková 

3-20024-00049 250 258 276 1,4 2,2 

 

 

Obrázek 7 Váleček nosné válečkové stolice [8] 



BRNO 2014 

 

36 
 

VOLBA KOMPONENT PÁSO VÉHO DOPRAVNÍKU 

4.5 VRATNÁ VÁLEČKOVÁ VĚTEV 
 

4.5.1 VOLBA VRATNÉ VÁLE ČKOVÉ STOLICE  

 Slouží k zajištění stálé polohy válečků, na dolní vratné větvi dopravníku, po kterých se 
pohybuje pás. Válečková stolice byla vybrána od firmy GTK, spol. s r.o. [9] s označením UB 
8150-100-K16 . Válečková stolice je k nosnému rámu připevněna pomocí šroubů což 
zajišťuje variabilitu umístění dle potřeby.  
 

Tabulka 5 Parametry vratné válečkové stolice [9] 

B S   
[mm] 

F E   
[mm] 

H  
[mm] 

C D  
[mm] 

K Hmotnost 
kg 

90 5 14 95 75 50 63,5 14 0,56 

 

 
Obrázek 8 Vratná válečková stolice [9] 

 

4.5.2 VOLBA VÁLE ČKŮ NA VRATNÉ VÁLE ČKOVÉ STOLICI  

            Pro válečkovou stolici vratné větve dopravníku byly zvoleny válečky firmy 
TRANSROLL - CZ, a.s. [8] o délce 500 mm a průměru 63,5 mm s nalisovanými disky o 
průměru 108 mm z pryže o tvrdosti 65 Sh. Pláštěm z ocelové trubky o tloušťce 3 mm. Čela 
jsou stažena z ocelového plechu a svařena s pláštěm, opatřena dvoustupňovými labyrintovými 
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těsněními s tukovou předkomůrkou a kuličkovými ložisky 6204 C3. V každé válečkové 
stolici bude jeden váleček. 
 
Tabulka 6 Parametry válečků na vratné stolici [8] 

Označení Počet disků Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 

L L1 L2 Rot. dílů celková 

108/63x500/6204 4+2+4 500 508 546 4,1 5,6 

 

 

Obrázek 9 Váleček vratné válečkové stolice [8] 

 

4.6 HNACÍ STANICE  
 

4.6.1 VOLBA HNACÍHO BUBNU  

 Jako pohon pásového dopravníku byl zvolen Asynchronní motor s kotvou na krátko 
315i od firmy Interrol [10]. Motor je opatřen ložisky z normální lakované oceli. Čelní 
ozubený převod je z kalené oceli. Motor má zaručenou nízkou hlučnost chodu a také 
bezúdržbovost. Náplň maziva je dostatečná na celou dobu životnosti a motor je chráněn 
integrovanou ochranou 
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Tabulka 7 Technické parametry hnacího bubnu [11] 

Označení Jmenovitý 
výkon    
[kW] 

Jmenovitá 
obvodová 
rychlost 
[� ∙  ��] 

Jmenovitý 
kroutící 
moment 

bubnového 
motoru  
[Nm] 

Převodový 
poměr 

Účinnost 
převodu    

[%] 

315i 1,5 - 5,5 0,31 - 3,34 252,7 - 965,2 23,49 80 

 

 

Obrázek 10 Hnací buben [10] 

 

Tabulka 8 Rozměry hnacího bubnu [11] 

A                        
[mm] 

SL                        
[mm] 

320 500 

 

4.6.2 VOLBA DRŽÁKU HNACÍHO BUBNU  

 Držák byl volen od firmy LAT [12]  

Tabulka 9 Rozměry držáku hnacího bubnu [12] 

Typ Označení d e h1 h2 m n s w z M 

LAT518.1 EL 60/45 60 45 90 145 160 220 18 50 12 M8 
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Obrázek 11 Držák hnacího bubnu [12] 

 

4.7 VRATNÁ STANICE  
 

4.7.1 VOLBA NAPÍNACÍHO BUBNU  

 Napínací buben dopravníku byl zvolen od firmy GTK, spol s r. o. [13]. Polotovar 
pláště je trubka. Povrch je bez přídavného obložení a je upraven lakováním. 

 

Tabulka 10 Parametry napínacího bubnu [13] 

C                
[mm] 

D                
[mm] 

S                 
[mm] 

BB                 
[mm] 

L                    
[mm] 

40 400 5 400 500 

 

 

Obrázek 12 Napínací buben [13] 
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4.7.2 VOLBA DRŽÁKU NAPÍNACÍHO BUBNU  

 Držák napínacího bubnu je volen od firmy SNR [14]. Ložiskové jednotky slouží k 
jednoduchému a hospodárnému uložení. Skládají se z tělesa odlitého z litiny anebo lisovaného 
plechu s kulovou dírou a dvojitě zapouzdřeného kuličkového ložiska s vnějším kroužkem 
s kulovým povrchem. Mohou vyrovnávat středně velké nesouososti. 

 

Tabulka 11 Parametry ložiskové jednotky [14] 

Typ d 
[mm] 

L 
[mm] 

H 
[mm] 

A1 
[mm] 

A 
[mm] 

J  
[mm] 

H2 
[mm] 

B1 
[mm] 

Váha 
[kg] 

ESP 
208 

40 184 49,2 34 54 137 100 43,7 2.15 

 

 

Obrázek 13 Ložisková jednotka SNR [14] 
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5 PEVNOSTNÍ ANALÝZA  
 

5.1 KONTROLA RÁMU NA OHYB  
 

KOMPONENTY RÁMU 

 Rám je tvořen z U profilů s výškou průřezu 120 mm. Materiál profilů je S235JR 
(1.0038) dle EN 10025-5 

 

5.1.1 HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DOPRAVNÍKU  

 

HMOTNOST DOPRAVNÍHO PÁSU  

�g � Sg ∙ �gg 

�g � 81,13 ∙ 4,84 

�g � 392,67	�� 

(47)  

− celková délka pásu -  Sg � 81,13	� 
− hmotnost jednoho metru pásu -  �gg � 4,84	�� ∙ ��� 

HMOTNOST SPOJEK DOPRAVNÍHO PÁSU  

�x � �x ∙ �xx 
�x � 9 ∙ 0,04 

�x � 0,36	�� 

(48)  

− počet spojek využitých na spojení pásu -  �x � 9 
− hmotnost jednoho kusu spojky pásu -  �xx � 0,04	�� 

 

HMOTNOST NOSNÝCH VÁLEČKOVÝCH STOLIC  

�ix � �ix ∙ �ixx 
�ix � 31 ∙ 4,9 

�ix � 151,9	��  

(49)  

− počet nosných válečkových stolic -  �ix � 31 
− hmotnost jednoho kusu nosné válečkové stolice -  �ixx � 4,90	�� 

 



BRNO 2014 

 

42 
 

PEVNOSTNÍ ANALÝZA  

HMOTNOST VÁLEČKŮ NOSNÉ VĚTVE DOPRAVNÍKU  

�i: � �3: ∙ �i:: 

�i: � 62 ∙ 2,2 

�i: � 136,4	�� 

(50)  

− počet válečků na nosné větvi dopravníku -  �3: � 62 
− hmotnost jednoho válečku nosné válečkové stolice -  �i:: � 2,2	�� 

 

HMOTNOST VRATNÝCH VÁLEČKOVÝCH STOLIC  

�:x � �:x ∙ �:xx 
�:x � 16 ∙ 0,56 

�:x � 8,96	�� 

(51)  

− počet vratných válečkových stolic -  �:x � 16 
− hmotnost jednoho kusu vratné válečkové stolice -  �:xx � 0,56	�� 

 

HMOTNOST VÁLEČKŮ VRATNÉ VĚTVE DOPRAVNÍKU  

�:: � �:: ∙ �::: 

�:: � 8 ∙ 5,6 

�:: � 44,8	�� 

(52)  

− počet válečků na nosné větvi dopravníku -  �:: � 8 
− hmotnost jednoho kusu nosné válečkové stolice -  �::: � 5,6	�� 

 

HMOTNOST STĚRAČE PÁSU 

− hmotnost stěrače pásu -  �x"_ � 4,3	�� 

 

HMOTNOST NOSNÉ KONSTRUKCE  

�i3 � �i3 ∙ �i33 

�i3 � 80 ∙ 13,40 

�i3 � 1072	�� 

(53)  

− celková vzdálenost nosné konstrukce -  �i3 � 80	� 
− hmotnost jednoho metru nosné konstrukce -  �i33 � 13,40	�� ∙ ��� 
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HMOTNOST PŘEPRAVOVANÉHO MATERIÁLU  

�g; � @E ∙ � 

�g; � 29,4 ∙ 40 

�g; � 1176	�� 

(54)  

 

CELKOVÁ HMOTNOST DOPRAVNÍKU  

�y� �	�g )�x )�ix )�i: )�:x )�:: )�i3 )�x"_ 	 
�y� � 	392,67 ) 0,36 ) 151,9 ) 136,4 ) 8,96 ) 44,8 ) 1072 ) 4,3 

�y� � 	18110,3	�� 

(55)  

 

CELKOVÁ HMOTNOST DOPRAVNÍKU S NÁKLADEM  

�y �	�y� )�g;	 
�y � 	18	110,3 ) 1176	 
�y � 	2987,03	�� 

(56)  

 

5.1.2 VÝPOČET REAKČNÍCH SIL   

 

VÝPOČET REAKČNÍ SÍLY ZPŮSOBNÉHO CELKOVOU TÍHOU  

<z_ � �y ∙ @o 

<z_ � 2987,03 ∙ 9,81 

<z_ � 29302,76	K 

(57)  

 

VÝPOČET REAKČNÍ SÍLY VE SMĚRU ZATĚŽOVÁNÍ DOPRAVNÍKU  

<z_{ �	<z_ ∙ cos � 

<z_{ � 	29302,76 ∙ cos 8,63 

<z_{ � 	28970,99	K 

(58)  
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VÝPOČET LINIOVÉHO ZATÍŽENÍ VE SMĚRU ZATĚŽOVÁNÍ DOPRAVNÍKU  

@| � <z_{ 	� 	 
@| � 28970,99	40  

@| � 724,27	K ∙ ��� 

(59)  

 

5.1.3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ RÁMU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  

 Rám dopravníku je uložen na 6 podporách, což úlohu převádí na staticky neurčitou a 
následné řešení bylo nutno provést numericky. Rám tvoří svařené U profily o výšce průřezu 
120 mm. [15] 

Obrázek 14 Grafické znázornění rámu dopravníku 

 
Obrázek 15 Grafické znázornění reakcí sil od uvolněných vazeb 
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Obrázek 16 Velikosti sil; <�| � <} �	2123 N; <& � <~ �	6947 N; <% � <b �	5715 N; 	@| � 724,27	K ∙ ��� 

 

 

Obrázek 17 Průběh silových VVU rámu dopravníku  dle programu Autodesk Force 

 

Obrázek 18 Průběh momentových VVU rámu dopravníku  dle programu Autodesk Force 
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5.1.4 KONTROLA BEZPEČNOSTI RÁMU 

 

VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO NAP ĚTÍ V OHYBU  

�Q_ � 	r�_	;`ke�_  

�Q_ �	 66722 ∙ 60,7 

�Q_ � 	53,8	rdp 

(60)  

 

− Průřezový modul k ose ohybu  U profilu   - e�_?��%F 
 

VÝPOČET BEZPEČNOSTI RÁMU DOPRAVNÍKU  

�3_ � w�_�Q_  

�3_ � 22553,8 

�3o � 4,18 

(61)  

 

− mez kluzu  - w�_?rdpF 
− maximální napětí v ohybu  - �Q_ ?rdpF 

 

5.2 KONTROLA OHYBU PLÁŠT Ě NAPÍNACÍHO BUBNU  
 

MATERIÁL PLÁŠT Ě BUBNU  

− materiál: 11 375 
− dovolené napětí v ohybu - �s�:_ � 70	rdp 
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5.2.1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PLÁŠTĚ NAPÍNACÍHO BUBNU  

 Zatížení od pásu bylo převedeno na liniové zatížení. Pomocí následujících výpočtů a 
materiálových charakteristik byl proveden výpočet, který ověřil bezpečnost pláště napínacího 
bubnu. 

 

Obrázek 19 Grafické znázornění pláště napínacího bubnu se zatížením od pásu 

 

5.2.2 SILOVÉ NAMÁHÁNÍ  

 

VÝPOČET SILOVÉHO ZATÍŽENÍ OD PÁSU NA PLÁŠ Ť NAPÍNACÍHO BUBNU  

nosná větev: 

<� � <;`k 

<� � 5554,71	K 

(62)  

 

vratná větev: 

<& � <�lm∙n 

<& � 5554,712,718	Q,b∙%,�b& 

<& � 1581	K  

(63)  
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celková síla: 

<y � <� ) <& 

<y � 5554,71 ) 1581 

<y � 7135	K 

(64)  

 

VÝPOČET LINIOVÉHO ZATÍŽENÍ PŮSOBÍCÍHO NA PLÁŠ Ť NAPÍNACÍHO BUBNU  

@g � <y'  

@g � 71350,4  

@g � 17	837,5	K ∙ ��� 

(65)  

 

5.2.3 ZNÁZORNĚNÍ ZATĚŽUJÍCÍCH SIL PLÁŠT Ě NAPÍNACÍHO BUBNU  

 Na následujících obrázcích bylo zobrazeno působení výsledných vnitřních sil, jež 
zatěžují plášť napínacího bubnu. 

 

Obrázek 20 Zobrazení sil na plášti napínacího bubnu; B - 400 mm 

 

Obrázek 21 Průběh silových VVU pláště napínacího bubnu 
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Obrázek 22 Průběh momentových VVU pláště napínacího bubnu 

 

5.2.4 REAKCE SIL OD ČEL NAPÍNACÍHO BUBNU  

Silová rovnováha: 

�:	<M ) <D 7 4@ ∙ '5 � 0 (66)  

 

Momentová rovnováha: 

rBM	 :	7 4@ ∙ '5 ∙ '2 ) <D ∙ ' � 0 
(67)  

 

Výslednice sil: 

<D � 4@ ∙ '5 ∙ '2' 	 
<D � 417837,5 ∙ 0,45 ∙ 0,420,4  

<D � 3568	K 

(68)  

− vzdálenost B = 400 mm 

<M � 4@ ∙ '5 7 4@ ∙ '5 ∙ '2' 	 
<M � 417	837,5 ∙ 0,45 7 417	837,5 ∙ 0,45 ∙ 0,420,4  

<M � 3568	K 

(69)  
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5.2.5 VÝPOČET KONTROLY BEZPEČNOSTI PLÁŠTĚ NAPÍNACÍHO BUBNU  

 

MODUL PRŮŘEZU V OHYBU PLÁŠTĚ NAPÍNACÍHO BUBNU  

eB� � �
32 ∙ �XgOb 7 YgOb�

XgO
	 

eB� � �32 ∙ 40,32b 7 0,31b50,31 	 
eB� � 3,837 ∙ 10�b ∙ �% 

(70)  

 

− vnější průměr pláště bubnu  - XgO � 0,32	� 
− vnitřní průměr pláště bubnu - YgO � 0,31	� 

 

VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO NAP ĚTÍ V OHYBU PLÁŠTĚ NAPÍNACÍHO BUBNU  

�B� �	rB�	;`keB�  

�B� �	 356,7693,837 ∙ 10�b 

�B� � 	0,929	rdp 

 

(71)  

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT  

rB�	;`k � <D ∙ 	'2 7 @� ∙ '2 ∙ '4 

rB�	;`k � 3568 ∙ 	0,42 7 17	837,5 ∙ 0,42 ∙ 0,44  

rB�	;`k � 356,769	K ∙ � 

 

 

 

 

 

(72)  
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KONTROLA BEZPEČNOSTI PLÁŠTĚ NAPÍNACÍHO BUBNU  

�3g � �s�:_
�B�

 

�3g � 70
0,929 

�3g � 75,3 

(73)  

 

5.3 KONTROLA OHYBU OSY NAPÍNACÍHO BUBNU  
 

MATERIÁL OSY NAPÍNACÍHO BUBNU  

− materiál: 11 375 
− dovolené napětí v ohybu - �s�:= � 70	rdp 

 

5.3.1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ OSY NAPÍNACÍHO BUBNU  

 Zatížení působící na plášť napínacího bubnu vyvolalo pomocí čel reakční zatížení osy 
bubnu. Osa byla následně pomocí předchozích vypočítaných parametrů kontrolována na 
ohyb. 

 

Obrázek 23 Grafické znázornění osy napínacího bubnu se zatížením od bočnic 
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5.3.2 ZNÁZORNĚNÍ ZATĚŽUJÍCÍCH SIL OSY NAPÍNACÍHO BUBNU  

 Pro výpočet bylo namáhání od čel bubnu převedeno na 2D úlohu. Následující obrázky 
popisují průběhy vnitřních výsledných účinků  

 

Obrázek 24 Zobrazení sil na ose napínacího bubnu; B - 400 mm; A - 150 mm 

 

Obrázek 25 Průběh silových VVU osy napínacího bubnu 

 

Obrázek 26 Průběh momentových VVU osy napínacího bubnu 

 

5.3.3 REAKCE SIL OD VĚNCE NAPÍNACÍHO BUBNU NA OSU BUBNU  

Silová rovnováha: 

�:		<̂ &7<M 7 <D ) <̂ & � 0 (74)  

Momentová rovnováha: 

rBM	:		7	<M ∙ a	7	<D ∙ 4a ) '5 ) 7	<̂ & ∙ 42a ) '5 � 0 (75)  

− vzdálenost A = 150 mm 
− vzdálenost B = 400 mm  
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Výslednice sil: 

<̂ & � 	<M ∙ a ) 	<D ∙ 4a ) '52a ) ' 	 
<̂ & � 	<M ∙ a ) 	<D ∙ 4a ) '52a ) ' 	 
<̂ & � 3568	K 

(76)  

 

<̂ � �	 	<M ) 	<D 7 	<̂ & 

<̂ � � 	<M ) 	<D 7 	<̂ & 

<̂ � � 3568	K 

(77)  

 

5.3.4 VÝPOČET KONTROLY BEZPEČNOSTI OSY NAPÍNACÍHO BUBNU  

 

MODUL PRŮŘEZU V OHYBU OSY NAPÍNACÍHO BUBNU  

eB= � � ∙ X�x|%
32  

eB= � � ∙ 0,05%
32  

eB= � 1,227 ∙ 10�~ ∙ �% 

 

(78)  

− průměr osy pod ložisky - Dos = 0,05 m  
 

VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO NAP ĚTÍ V OHYBU OSY NAPÍNACÍHO BUBNU  

�B= �	rB=k	;`keB=  

�B= �	 535,21,227 ∙ 10�~ 

�B= � 	43,6	rdp 

(79)  
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MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT  

rB=k	;`k � <̂ & ∙ 	a 

rB=	;`k � 3568 ∙ 	0,15 

rB=	;`k � 535,2	K ∙ � 

(80)  

 

KONTROLA BEZPEČNOSTI OSY NAPÍNACÍHO BUBNU  

�3= � �s�:=�B=  

�3= � 7043,6 

�3= � 1,605 

(81)  
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ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce byl koncepční návrh pásového dopravníku, jenž přepravuje 
drobné kamenivo do maximální zrnitosti 150 mm při dopravním výkonu 150 000 kg/hod, 
dopravní výšce 6 m a dopravní délce 40 m. 

V první části práce je řešen úvod do problematiky pásových dopravníku a základní popis 
práce těchto strojů. 

Následující kapitola se zabývá popisy jednotlivých komponent dopravníku, které jsou 
nezbytné pro chod.  

Dalším bodem práce byl samotný funkční výpočte pásového dopravníku, při kterém byla 
uplatněna norma ČSN ISO 5048. Na základě těchto výpočtů byly určeny základní rozměry 
dopravníku. 

Pomocí výpočtů bylo možno provést výběr komponent popisovaných v předchozích částech 
práce. Dopravní pás, spona pásu i stěrač pásu byl volen od firmy Gumex. Napínací buben, 
nosné i vratné válečkové stolice byly vybrány od firmy GTK, spol s.r.o. Stolice byly osazeny 
válečky od firmy Transroll. Hnací buben byl vybrán elektobuben od firmy Interrol. Všechny 
tyto součásti splňují nutné parametry, jež byly vymezeny předchozím funkčním výpočtem. 

Poslední kapitola se zabývala pevnostní analýzou. Kontrolní výpočet byl zaměřen především 
na ohybové namáhání předem určených dílů dopravníku. Rám byl kontrolován bezpečnostně 
na ohyb způsobený samotnou hmotností rámu, komponent dopravníku i přepravovaným 
materiálem. Bezpečnost rámu vyšla uspokojivá. Dále byl proveden kontrolní výpočet pláště 
napínacího bubnu. Bezpečnost pláště na ohybové namáhání vyšla dobrá. Jako poslední 
proběhla bezpečnostní kontrola osy napínacího bubnu. Bezpečnost osy napínacího bubnu 
vyšla také. 

Výkresová dokumentace byla zaměřena na sestavu pásového dopravníku s příslušnými 
kusovníky. K sestavě byl přiložen výkres svarku napínacího bubnu s osou a první stojiny 
dopravníku 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

A [�&] plocha dotyku mezi pásem a čističem pásu 

ao [m] rozteč mezi nosnými válečkovými stolicemi 

au [�] rozteč mezi vratnými válečkovými stolicemi 

B [m] šířka pásu 

b [m] využitelná ložná šířka pásu 

b1 [m] šířka vedení 

bč [m] šířka čističe pásu 

Dosa [m] průměr osy napínacího bubnu 

Dpl [m] vnější průměr pláště napínacího bubnu  

dpl [m] vnitřní průměr pláště napínacího bubnu 

Dv [m] průměr vratného bubnu 

e [-] přirozený logaritmus 

f [-] globální součinitel tření  

F1 [N] odpor ohybu pásu na bubnech 

F2,min [N] minimální obvodová síla potřebná na hnacím bubnu 

FA [N] první reakční síla od čela napínacího bubnu 

FB [N] druhá reakční síla od čela napínacího bubnu 

FbA [N] 
Odpor setrvačných sil při urychlování dopravované hmoty v místě 
nakládání 

Fc [N] celková síla působící na plášť bubnu 

Ff [N] 
Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v oblasti 
urychlování 

FgL [N] odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením 

FH [N] hlavní odpory  

FL1 [N] reakční síla od ložiska 1 

FL2 [N] reakční síla od ložiska 2 

Fmax [N] největší tahová síla pásu 

Fmin [N] 
nejmenší tlaková síla v pásu s ohledem k průvěsu mezi válečkovými 
stolicemi 

FN [N] vedlejší odpory  

Fpp [N] maximální únosná síla pásu 

Fqr [N] reakční síla způsobená tíhou  

Fqry [m] reakční síla způsobená tíhou ve směru zatěžování 
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Fr [N] odpor čističe pásu 

FS [N] přídavné hlavní odpory  

FSt [N] odpor k překonání dopravní výšky 

Ft [N] odpor ohybu pásu na bubnech 

FT [N] vektorový součet tahů v pás 

FU [N] obvodová síla potřebná na hnacím bubnu 

FU,max [N] 
síla vyskytující se při rozjezdu nebo brždění plně naloženého 
dopravníku 

g [N] tíhové zrychlení 

H [m] dopravní výška 

Im [kg ∙ m%] hmotnostní dopravní výkon 

Iv [m% ∙ s��] objemový dopravní výkon 

k [-] součinitel sklonu dopravníku 

k1 [-] součinitel korekce průřezu vrchlíku náplně  

kkH [7] součinitel bezpečnosti ohybu osy napínacího bubnu 

kkp [7] součinitel bezpečnosti ohybu pláště napínacího bubnu 

kkr [7] součinitel bezpečnosti ohybu rámu 

kkv [-] počet válečků na nosné větvi dopravníku 

knk [m] celková vzdálenost nosné konstrukce 

kns [-] počet nosných válečkových stolic 

ks [-] počet spojek dopravního pásu 

kvs [-] počet vratných válečkových stolic 

L [m] dopravní délka 

lb [m] minimální délka urychlování 

lp [m] celková délka pásu 

lv [m] délka bočního vedení 

mc [kg] celková hmotnost dopravníku s nákladem 

mc1 [kg] celková hmotnost dopravníku  

mnk [kg] hmotnost nosné konstrukce 

mnkk [kg/m] váha jednoho metru nosné konstrukce 

mns [kg] hmotnost nosných válečkových stolic 

mnss [kg] hmotnost jednoho kusu nosné válečkové stolice 

mnv [kg] hmotnost válečků nosné větve dopravníku 
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mnvv [kg] hmotnost jednoho válečku nosné válečkové stolice 

MOHx max [N ∙ m] maximální ohybový moment působící na osu napínacího bubnu 

MOP max [N ∙ m] maximální ohybový moment působící na plášť napínacího bubnu 

MOR max [N ∙ m] maximální ohybový moment působící na rám dopravníku 

mp [kg] hmotnost dopravního pásu 

mpm [kg] hmotnost přepravovaného materiálu 

mpp [kg] hmotnost jednoho metru dopravního pásu 

ms [kg] hmotnost spojek dopravního pásu  

MSM [N ∙ m] potřebný provozní moment pohonu pásového dopravníku 

mss [kg] hmotnost jednoho kusu spojky dopravního pásu 

mstr [kg] hmotnost stěrače pásu 

mvs [kg] hmotnost vratných válečkových stolic 

mvss [kg] hmotnost jednoho kusu vratné válečkové stolice 

mvv [kg] hmotnost válečků vratné větve dopravníku 

mvvv [-] hmotnost jednoho kusu válečkové stolice 

p1 [-] počet válečkových stolic na horní větvi   

p2 [-] počet válečkových stolic na dolní větvi   

PA [W] potřebný provozní výkon k pohonu pásového dopravníku 

PM [W] potřebný provozní výkon pohonu v závislosti na účinnosti převodů 

po [	N ∙ m�&] tlak mezi pásem a čističem pásu 

Q [kg ∙ h��] dopravní výkon 

q1 [kg] 
hmostnost rotujících částí válečků na jednu válečkovou stolici na horní 
větvi 

q2 [kg] 
hmostnost rotujících částí válečků na jednu válečkovou stolici na dolní 
větvi 

qB [kg] hmotnost dopravního pásu na 1 metr délky  

qB [kg] hmotnost dopravního pásu na 1 metr délky 

qg [kg] hmotnost dopravovaného materiálu na 1 metr délky 

qG 
?m ∙ s��F 
 Zatížení dopravníku na 1 metr délky od dopravovaného materiálu 

qp [N ∙ m��] obvodová síla potřebná na hnacím bubnu 

qRO [	kg ∙ m��] hmotnost rotujících částí válečku na 1 metr nosné větve dopravníku 

qRU [	kg ∙ m��] hmotnost rotujících částí válečku na 1 metr vratné větve dopravníku 

qy [N ∙ m��] Velikost liniového zatížení ve směru zatěžování dopravníku 

Rer [MPa] mez kluzu 
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Rmp [N ∙ mm] pevnost pásu 

S1 [m&] obsah materiálu v horní části vrchlíku 

S2 [m&] obsah materiálu v horní části vrchlíku 

Sk [m&] skutečný průřez náplně materiálu na pásu 

St [m&] potřebný teoretický průřez na pásu 

t [m] tloušťka pásu 

tč [m] tloušťka čističe pásu 

v m ∙ s�� jmenovitá dopravní rychlost 

WOH ?m%F modul průřezu v ohybu osy napínacího bubnu 

WOP ?m%F modul průřezu v ohybu pláště napínacího bubnu 

WOR ?m%F modul průřezu v ohybu rámu dopravníku 

β [°] úhle mezi rovinou a osou válečku 

γ [kg ∙ m%] objemová sypná hmotnost drceného kamene 

ε [°] dopravní úhel  

θ [°] dynamický sypný úhel drceného kamene  

ξ [-] součinitel rozběhu 

µ [-] součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem 

µ1 [-] koeficient minimální délky urychlování 

µ2 [-] koeficient odporu tření mezi materiálem a bočním vedením 

µ3 [-] koeficient odporu čističe pásu 

µp [-] účinnost převodů 

ξ [-] součinitel rozběhu 

σdovH [MPa] dovolené napětí v ohybu osy bubnu 

σdovR [MPa] dovolené napětí v ohybu pláště bubnu 

σOH [Mpa] maximální napětí v ohybu osy napínacího bubnu 

σOp [Mpa] maximální napětí v ohybu pláště napínacího bubnu 

σOr [Mpa] maximální napětí v ohybu rámu 

φ [rad] úhel opásaní 

φk [°] sypný úhel drceného kamene 

V

pW

`s;
 

[rad] největší dovolený průvěs pásu 
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