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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Cílem této bakalářské práce byl návrh pásového dopravníku dle zadaných parametrů a to 
dopravovaného materiálu, dopravního výkonu, osové vzdálenosti přesypů a výškového 
rozdílu. Na základě těchto vstupních parametrů byl proveden funkční výpočet dle normy 
ČSN ISO 5048. Byly stanoveny hlavní rozměry dopravníku, byly zvoleny vhodné 
komponenty, které jsou v práci popsány a byly navrženy potřebné části. Práce obsahuje 
pevnostní výpočet hřídele hnaného bubnu, výpočet trvanlivosti ložisek na hnaném hřídeli a 
výpočet bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu vzpěrné stability šroubu napínacího 
zařízení. V závěrečné části je vyhodnocení navrhnutého dopravníků pro různé zrnitosti a 
vlhkosti dopravovaného materiálu. Práce obsahuje požadovanou výkresovou dokumentaci. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Pásový dopravník, křemenný písek, napínací zařízení, pohon dopravníku, dopravní pás, 
válečková stolice. 

ABSTRACT  

The aim of this bachelor thesis is to design a belt conveyor according to the assigned 
parameters: conveyed material, conveyor capacity, axial distance between the drums at both 
ends and height difference. On the basis of these parameters a functional calculation is 
conducted in accordance with the standard ČSN ISO 5048. The main dimensions of the 
conveyor were determined as well as suitable components further described in the thesis. All 
necessary parts were designed. The thesis also includes strength calculation of drive shaft, 
calculation of bearing durability used for the drive shaft and calculation of safety factor in 
relation to limit state of bolt strut stability of tension mechanism. The conclusion part is 
focused on the evaluation of the designed conveyor when used for materials of different 
grain size and humidity. Required designed drawings are annexed. 
 
KEYWORDS 
Belt conveyor, quartz sand, tension mechanism, drum pulley, conveyor belt, idler. 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Cílem této práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro křemenný písek. Bude 
vypracována výpočtová zpráva a na jejím základě budou určeny hlavní rozměry a parametry 
navrhovaného dopravníku. Jednotlivé zvolené součásti a části dopravníku budou teoreticky 
popsány a budou uvedeny jejich důležité parametry. Bude vyřešeno mechanické napínání 
pásu a vyhodnocení dopravníku pro různé vlhkosti a zrnitosti křemenného písku. Práce bude 
obsahovat výkresy: sestavy, svarku stojiny a hřídele hnaného bubnu.
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

1 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY  
Pásové dopravníky jsou zařízení sloužící ke kontinuální dopravě sypkého i kusového zboží na 
různé vzdálenosti a to od několika metrů až do několika kilometrů ve vodorovném, ale i 
šikmém směru ovšem omezeném podle druhu dopravovaného materiálu. Tažným a současně 
nosným orgánem je dopravní pás. Pásové dopravníky patří k nejrozšířenějším prostředkům 
dopravy sypkých látek díky: vysoké dopravní rychlosti a tomu odpovídajícímu vysokému 
dopravnímu výkonu, velké dopravní vzdálenosti, jednoduché údržbě, malé spotřebě energie a 
možnosti nakládání a vykládání materiálu v kterémkoliv místě [2]. 

 

1.1 ROZDĚLENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů 
Dle literatury [2] rozdělujeme pásové dopravníky: 

a) Podle tažného elementu (dopravního pásu): 
� Dopravníky s gumovým pásem nebo pásem PVC 
� Dopravníky s ocelovým pásem 
� Dopravníky s celogumovým pásem 
� Dopravníky s pásem z drátěného pletiva 

b) Podle tvaru dopravníku: 
� Dopravníky vodorovné 
� Dopravníky šikmé 
� Dopravníky konvexní (přechod ze šikmého směru na vodorovný) 
� Dopravníky konkávní (přechod z vodorovného směru na šikmý) 
� Dopravníky kombinované (např. s dvojí změnou směru- kombinace 

konkávního a konvexního) 
c) Podle provedení nosné konstrukce: 

� Dopravníky stabilní-ocelová konstrukce je pevně spojena se základem 
� Dopravníky pojízdné a přenosné- pro malá dopravní množství a malé dopravní 

délky 
� Dopravníky přestavitelné-podobně jako stabilní- vysoké dopravní rychlosti, 

velké dopravní vzdálenosti, užití převážně v povrchových dolech. 
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

1.2 SCHÉMA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  

 
Obr. 1.1 Schéma pásového dopravníku 

1- Pás        7-  Čistič pásu 
2- Hnací buben     8-  Napínací zařízení 
3- Hnaný buben     9 - Násypka 
4- Horní váleček    10- Stojina 
5- Dolní váleček    11- Kotvící šroub 
6- Rám 
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KONSTRUKCE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

2 KONSTRUKCE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  
 

2.1 DOPRAVNÍ PÁS  
Na dopravní pásy, jsou kladeny velmi vysoké požadavky a to zejména dle literatury [2] na:  

� Vysokou odolnost proti opotřebení otěrem 
� Vysokou životnost 
� Vysokou podélnou tuhost (malá prodloužení i při vysokých tazích v pásu) 
� Minimální navlhavost 
� Vysoká pevnost při nízké vlastní hmotnosti 
� Schopnost odolávat účinkům střídavého namáhání 

Dopravní pásy jsou složeny z několika vrstev a to z nosné kostry tvořené textilními 
vložkami z bavlny, polyamidu, případně jejich kombinací oboustranně chráněné gumovými 
krycími vrstvami a gumovými ochrannými okraji. Horní krycí vrstva slouží k ochraně textilní 
kostry před abrazivními účinky dopravovaného materiálu, atmosférického vlivu a jiným 
mechanickým poškozením. Dolní krycí vrstva chrání před abrazivními účinky nosných 
válečků a bubnů. Boční vrstvy chrání proti oděru vodícími lištami nebo strážními válečky [2]. 

 

2.1.1 VOLBA DOPRAVNÍHO PÁSU  

Na základě dopravovaného materiálu a výpočtů byl zvolen pás Gumex EP 250/2 (Obr. 2.1), 
který je vhodný pro přepravu vysoce abrazivního sypkého materiálu při pracovních teplotách            
od -60°C do +60°C s pevností 250 N/mm. Jeho základní parametry jsou uvedeny v Tab. 2.1 
[10]. 

 

Obr. 2.1 Dopravní pás EP 250/2 [10] 

Tab. 2.1 Základní parametry pásu [10] 

Typ/počet 
vložek 

Šířka (mm) / krycí 
vrstvy (mm) / kategorie 

Síla pásu 
(mm) 

Minimální průměr 
hnacího bubnu (mm) 

Hmotnost na 
1�� (kg) 

EP 250/2 400/3+2/AA 6,8 200 3,7 
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KONSTRUKCE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

2.1.2 SPOJENÍ DOPRAVNÍHO PÁSU  

Pro spojení dopravního pásu byly zvoleny spojky od firmy Gumex MS 45 (Obr. 2.2), které 
jsou určeny pro velké namáhání a jejich montáž je jednoduchá bez potřebných speciálních 
přípravků. Parametry spojky jsou uvedeny v Tab. 2. 2 [10]. 

 

Obr. 2.2 Spojky Gumex MS 45 [10] 

Tab. 2.2 Základní parametry spojky [10] 

Typ Určeno pro spojení 
dopravníkových pásů síly 

(mm) 

Materiál Minimální průměr 
hnacího bubnu 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

MS 45 5-11 Pozink 125 0,04 

 

2.2 VÁLEČKY 
Válečky jsou jednou z nejdůležitějších komponent pásového dopravníku, značně ovlivňují 
jeho vlastnosti. Podpírají a vedou dopravní pás a svým uspořádáním ve válečkové stolici 
vytvářejí požadovaný ložný průřez. Válečky mají mít malý odpor proti otáčení, malou 
hmotnost, jednoduchou konstrukci, musí být dokonale utěsněny proti vnikání nečistot, musí 
být vyváženy a měly by být nenáročné na údržbu [2]. 

 

2.2.1 VOLBA VÁLE ČKŮ 

Byly zvoleny hladké ocelové válečky od firmy GTK s.r.o. (Obr. 2.3) jak pro horní nosnou 
větev, tak i pro spodní vratnou větev. V nosné větvi v místě násypu materiálu na pás byly 
zvoleny kotoučové válečky (Obr. 2.4) od stejné firmy, pro snížení dynamických účinků 
dopadů matriálu na pás [15]. 

 

Obr. 2.3 Hladký ocelový váleček a jeho rozměry [9] 
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KONSTRUKCE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

 

Obr. 2.4 Kotoučový váleček a jeho rozměry [9] 

Tab. 2. 3 Parametry válečků (Obr. 2.3 a Obr. 2.4) [9] 

Průměr D 
(mm) 

Ložisko Hřídelka 
d1 (mm) 

SW  
(mm) 

n      
(mm) 

63 6204 20 14 9 

 

Délka válečků RL je určena šířkou pásu dle Obr. 2.5. Pro horní válečky je RL=250mm a pro 
vratné válečky je RL=500mm. 

 

Obr. 2.5 Délky válečků pro šířku pásu 400mm [9] 

Hmotnosti válečků: 

� Hmotnost rotujících částí válečku pro RL=250mm  je 1,4 kg a celková 2,2kg.  
� Hmotnost rotujících částí válečku pro RL=500mm  je 2,5kg a celková je 4kg. 
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2.3 VÁLEČKOVÉ STOLICE  
Ve válečkových stolicích jsou uloženy válečky. Jejich účelem je podepření horní větve pásu 
s materiálem a spodní vratné větve. Jsou používány různé druhy válečkových stolic. Pro 
spodní větev jsou to rovné válečkové stolice. Pro horní větev jsou to korýtkové válečkové 
stolice skládající se ze dvou (Obr. 2.7) a více válečků, které jsou nakloněny vzhledem 
k horizontální rovině o 20°, 30°, 35° případně i více stupňů. Zvětšením sklonu zvýšíme 
zejména příčný průřez materiálu na pásu a to je v dnešní době stále častěji využíváno, také 
jsou používány girlandové stolice (Obr. 2.6), které mají velkou životnost, dobře podepírají 
pás, jsou lehké, mají menší počet ložisek a malé opotřebení rámu, ovšem jejich značnou 
nevýhodou je až dvojnásobný odpor proti otáčení [2]. 

U delších dopravníků se využívá samosvorných válečkových stolic, kde jsou válečky od 
stolice odkloněny o 1° až 2,5°, pás má totiž tendenci vybočovat do stran. Vybočování je 
způsobeno nepřesným spojením pásu, nepřenou montáži válečků, nerovnoměrným zatížením 
a příčnými silami na přesypech. U kratších dopravníků jsou k příčnému vedení využívány 
strážní válečky instalované v pravidelných roztečích. Jejich nevýhodou je snížení životnosti 
pásu, který je nárazy a otěrem poškozován [2]. 

 

Obr. 2.6 Girlandová stolice[15] 

 

2.3.1 VOLBA NOSNÉ VÁLE ČKOVÉ STOLICE  

Na základě výpočtu byly zvoleny dvou válečkové stolice od firmy GTK s.r.o. a typu PE2-125 
(Obr. 2.7). Její rozměry jsou uvedeny v Tab. 2.4. Válečky jsou skloněny k horizontální ose o 
20° a vychýlené k ose pásu o 2° pro lepší vedení pásu. Rozteč válečkových stolic byla 
zvolena 1m a v dopadové ploše pod násypkou je rozteč menší ke snížení dynamických 
účinků. Válečkové stolice jsou připevněny k rámu šroubovým spojem za pomocí tvarovaného 
plechu, toto spojení je jednoduché a lehce přestavitelné na požadovanou jinou rozteč (Obr. 
2.8) [9]. 
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Obr. 2.7 Válečková stolice GTK PE2-125 a její rozměry [9] 

Tab. 2.4 Parametry válečkové stolice GTK PE2-125 [9] 

BB 
(mm) 

Úhel     
(°) 

D    
(mm) 

RL  
(mm) 

h   
(mm) 

A  
(mm) 

E   
(mm) 

m        
(kg) 

400 20 63 250 125 640 690 4,9 

 

 

Obr. 2.8 Uchycení válečkové stolice k rámu dopravníku 

 

2.3.2 VOLBA VRATNÉ VÁLE ČKOVÉ STOLICE  

Byla zvolena válečková stolice od firmy GTK s.r.o. typu UB1 (Obr. 2.9). Parametry pro 
vratnou válečkovou stolici jsou uvedeny v Tab. 2.5. 
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Obr. 2.

Tab. 2.5Parametry vratné váleč

BB    
(mm) 

B  
(mm) 

s 
(mm)

400-1200 20 63

 

2.4 BUBNY 
Bubny pásových dopravníků ď

s kuželovitými konci nebo je

 

2.4.1 HNACÍ BUBEN  

Bývá většinou umisťován na př
obvodových sil na pás, proto bývá jejich povrch pogumován č ř

k prokluzování [2]. 

V dnešní době se stále častě
dopravník je poháněn tímto bubnovým motorem

Bubnový motor nahrazuje externí souč ř

Je odolný vůči většině agresivních prostř ř ůč ř

a může být i vystavován proudu vody. 
poháněn většinou asynchronním indukč ř ť

platná ve většině zemí [12]

      

KONSTRUKCE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

Obr. 2.9 Vratná válečková stolice GTK UB1 [9] 

Parametry vratné válečkové stolice GTK UB1 [9] 

s   
(mm) 

F   
(mm) 

E  
(mm) 

H   
(mm) 

C  
(mm) 

63 250 125 640 690 

sových dopravníků jsou buď lité, nebo svařované. Povrch bývá rovný nebo 
je také bombírován pro lepší vedení pásu [2].

n na přepadací stranu dopravníku a musí zabezpeč ř

ých sil na pás, proto bývá jejich povrch pogumován či opatřen rýh

ě častěji setkáváme s uložením motoru uvnitř hnacího bubnu
ěn tímto bubnovým motorem, a odpadá potřeba hnací s

Bubnový motor nahrazuje externí součásti jako motory a převodovky, které je nutno udržovat. 
ůč ě ě agresivních prostředí a to například vůči prostředí s

ůže být i vystavován proudu vody. Obsahuje olej, jako mazací a chladící prostř
ě ětšinou asynchronním indukčním motorem na střídavý proud pro síť

. 

  20 

 

 

 
D  

(mm) 
K   

(mm) 

4,9 16 

řované. Povrch bývá rovný nebo 
. 

cí stranu dopravníku a musí zabezpečit přenos vysokých 
č řen rýhami, aby nedošlo 

uvnitř hnacího bubnu, kde 
řeba hnací stanice.  

č řevodovky, které je nutno udržovat. 
ůč ě ě ř ř ůč ředí s vysokou prašností 

ací a chladící prostředek a je 
ě ě č řídavý proud pro síťová napětí 
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2.4.2 VOLBA HNACÍHO BUBNU  

Z důvodu jednodušší údržby a lehčí montáže byl zvolen bubnový motor od firmy Rulmeca 
s označením 320M (Obr. 2.10) určeném pro lehčí a středně těžký průmysl, který je pro 
zvětšení součinitele tření mezi pásem a bubnem opatřen pryžovým obložením se šípovým 
vzorem. Parametry bubnového motoru jsou uvedeny v Tab. 2.6 a jeho rozměry v Tab. 2.7. 

 

Obr. 2.10 Bubnový motor Rulmeca 320M [13] 

Tab. 2.6 Parametry bubnového motoru Rulmeca 320M [13] 

Výkon  

[kW] 

Maximální 
radiální zatížení 

[N] 

Kroutící 
moment 
[Nm] 

Tah v pásu 

[N] 

7,5 20000 712 4453 

 

Tab. 2.7 Rozměry bubnového motoru Rulmeca 320M [13] 

Rozměry (mm) 

A  B  C  D E F G H  K L M N O RL 

321 319 50 40 125 30 17,5 25 54 87 27 107 105 500 

 

2.4.3 UKOTVENÍ HNACÍHO BUBNU  

Pro ukotvení bubnového motoru budou použita tělesa nabízená výrobcem zvoleného 
bubnového motoru. Těleso pro uložení můžeme vidět na Obr. 2.11 a jeho parametry v Tab. 
2.8. 
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Obr. 2.11 Těleso pro uložení hnacího bubnu KL41-HD [13] 

Tab. 2.8 Rozměry tělesa KL41-HD v mm [13] 

D F l  K S T V W1  X X1 Z Z1 

40 30 84 62 14 20 22 40 110 190 50 83 

 

2.4.4 HNANÝ BUBEN  

U běžných konstrukcí bývá umístněn v místě násypu materiálu na pás [2]. 

 

2.4.5 VOLBA HNANÉHO BUBNU  

Byl zvolen svařovaný buben o vnějším průměru bubnu 320 mm, délkou pláště 500 mm, 
tloušťkou pláště 10mm a průměrem hřídele 70mm. 

 

2.5 NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 
Napínací zařízení tvoří nedílnou část pásového dopravníku. Je potřebné k vyvolání 
dostatečného tření mezi hnacím bubnem a pásem, tak aby byla na pás přenesena požadovaná 
tažná síla. Závisí na něm správné napnutí pásu, životnost pásu a tím také hospodárnost celého 
zařízení [2]. 

Dělení napínacích zařízení dle literatury [2]: 

� Tuhá napínací zařízení  
� Samočinná napínací zařízení se závažím 
� Samočinná nebo ručně regulovatelná napínací zařízení  

 

2.5.1 VOLBA NAPÍNACÍHO ZA ŘÍZENÍ 

Bylo zvoleno napínací zařízení tuhé s napínacím ložiskem (Obr. 2.12) s šroubem a to na 
hnaném bubnu. Napínací ložisko je uloženo v saních zajištující směr pohybu napínacího 
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ložiska a napínání pásu je prováděno pomocí utahování červené matice dle Obr 2.12, přičemž 
musí být povolená modrá matice, zajišťující stálou polohu napínacího ložiska. 

Při napínání dbáme, aby nedošlo k šikmému postavení bubnu, to by mělo za následek 
nerovnoměrné, jednostranné natahování pásu a jeho sbíhání z válečků. Napnutí pásu je 
určováno odhadem [1]. 

 

Obr. 2.12 napínací zařízení 

 

2.5.2 VOLBA NAPÍNACÍHO LOŽISKA  

Bylo zvoleno napínací ložisko TU 508M (obr. 2.13) od firmy SKF pro průměr hřídele 40mm, 
aby ložiska vydržela více než 20 000 hodin a byla dodržena dostatečná bezpečnost na hřídeli 
hnaného bubnu. 

 

Obr. 2.13 Napínací ložisko SKF TU 508 M a jeho rozměry [14] 
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2.6 ČISTIČE PÁSU 
Aby nedocházelo k nalepování převážně lepkavých a vlhkých materiálů na pás, používáme 
čističe pásu umisťované na začátek dolní větve dopravníku. Čističe mají za úkol nalepený 
materiál z pásu setřít. Pás projíždějící vratnou větví by znečišťoval válečky a tím by se 
zvětšili odpory a také opotřebení hnacího i hnaného bubnu [2]. 

 

2.6.1 VOLBA ČISTIČE PÁSU 

Byl zvolen čistič pásu od firmy AB Technology typu CJ 1.1 (Obr. 2.14), který vyniká svoji 
jednoduchou konstrukcí, která zaručuje výbornou kvalitu stírání po celou dobu životnosti 
stíracího segmentu. Čistič je vyroben z polyuretanu zakončeným plátkem z tvrdokovu o 
tloušťce 20mm. Umisťuje se na čelo vynášeného válce cca 15-20° pod osu dopravníku. Je 
vhodný pro vysoce abrazivní materiál. Jeho rozměry jsou uvedeny v Tab. 2.9 [8]. 

 

Obr. 2.14 Čistič pásu AB Technology CJ 1.1 [8] 

Tab. 2.9 Rozměry čističe pásu CJ. 1 [8] 

V(mm) L(mm) H (mm) S (mm) 

375 415-715 170 80 

 

2.7 NOSNÝ RÁM 
Rám dopravníku bude svařen z normalizovaných profilů U 100/B ČSN 42 5570 4x10m a 
1x8m. Jednotlivé U profily budou k sobě svařeny Y svarem, pro zabezpečení požadované 
rozteče budou mezi profily navařeny vzpěry L50x5 ČSN 42 5541. Rám bude vyztužen 
příhradovou konstrukcí z profilů L50x5 ČSN 42 5541 a k příhradové konstrukci budou 
navařeny patky pro spojení se stojinami. Nosný rám je zobrazen na Obr. 2. 15 [4]. 
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Obr. 2.15 Rám dopravníku 

 

2.8 STOJINY 
Pásový dopravník bude do potřebné dopravní výšky podepírat 5 stojen (obr. 2.16), kdy 4 
z nich budou v místech svaru jednotlivých částí dopravníků, aby byla zaručena snazší montáž. 
Nejvyšší stojina bude opatřena vzpěrami, aby nedocházelo k nežádoucímu ohybu, protože 
další stojina, která by podepírala nejvyšší část dopravníku, nepřipadá v úvahu kvůli možnému 
zasypávání. Stojiny budou tvořené z U profilů U120/B ČSN 42 5570 a vyztuženými L profily 
L 50x5 ČSN 42 5541.1. V horní i spodní části budou navařeny patky ke šroubovému spojení, 
jak pro spojení s dopravníkem, tak i pro ukotvení[4]. 

Obr. 2.16 Stojiny dopravníku
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3 FUNKČNÍ VÝPOČET PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  
Zadané parametry: 

Dopravní výkon: � = 95000	�� ∙ ℎ�� 

Osová vzdálenost přesypů: � = 47	� 

Výškový rozdíl: � = 11,5	� 

Dopravovaný materiál: křemenný písek 

3.1 ÚHEL SKLONU DOPRAVNÍKU VE SM ĚRU POHYBU  

�	
� =
�� 																																																																																																																																																	 

� = ��	
�� 																																																																																																																																												(1) 

� = ��	
 11,5

47
 

� = 14°	10´ 

kde:  � = 11,5	� uvedeno v kap. 3 

             � = 47� uvedeno v kap. 3 

 

3.2 VOLBA RYCHLOSTI DOPRAVNÍHO PÁSU  
Dle literatury [2] str. 148 tab. 8.3 je pro drobný neodírající se materiál zvolena jmenovitá 
rychlost	� = �,��	�/� z rozmezí (1,6 − 3,2) �/�. 

 

3.3 VOLBA SYPNÉ HMOTNOSTI PŘEPRAVOVANÉHO MATERIÁLU A SYPNÉHO 
ÚHLU  

Dle literatury [2] str. 151 tab. 8.5 je objemová sypná hmotnost pro vlhký písek 

 � = ����	�� ∙ ��� a sypný úhel � = ��° pro maximální sklon dopravníku 27°. 

3.3.1 TEORETICKÁ POTŘEBNÁ PLOCHA PR ŮŘEZU  

� = 3600 ∙ � ∙ �� ∙ � => �� 

�� =
�

3600 ∙ � ∙ �																																																																																																																																				(2) 
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�� �
95000

3600 ∙ 35 ∙ 1,75
 

�� � 0,0075	
� 

kde � � 95000	�� ∙ ��

 � � 2000	�� ∙ ��

 � � 1,75	/� uvedeno v

 

3.4 VOLBA PÁSU  
Dle literatury [2] str. 149 tab. 8.4
náplně �� � 0,008	

�dle rovnice
vzhledem k horizontální rovině

 

3.5 CELKOVÁ PLOCHA PR ŮŘ

� � �� � ��																											

� �	0,0069+0,0077 

� � 0,014	� 

kde  �� � 0,0069	
� vypoč

 �� � 0,0077	
� vypoč

      

VÉHO DOPRAVNÍKU 

�� uvedeno v kap. 3 

� uvedeni v kap. 3 

uvedeno v kap. 3.2 

] str. 149 tab. 8.4 pro vypočtenou hodnotu teoretické potř ůř

dle rovnice (2) byla zvolena šířka pásu � � ���
vzhledem k horizontální rovině � � ��°. 

ELKOVÁ PLOCHA PR ŮŘEZU NÁPLNĚ 
																																																																																		

vypočteno dle rovnice (4) 

vypočteno dle rovnice (9) 

Obr. 3.1 Průřez náplně pásu [2] 

 

  27 

teoretické potřebné plochy průřezu 
���	   a sklon válečků 

																																			!3" 

 



BRNO 2014 

 

            28 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

3.5.1 PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ  

�� =
� ∙ �!�"#� ∙ $�%

6
																																																																																																																											(4) 

�� =
�0,4 ∙ �!�	20°#� ∙ $�26°25´

6
 

�� = 0,0069	�� 

kde   = 0,31	� vypočteno dle rovnice (6) 

 " = 20° uvedeno v kap. 3.4 

 % = 26°25´ vypočteno dle rovnice (5) 

 

3.5.2 DYNAMICKÝ SYPNÝ ÚHEL   

% = 0,75 ∙ &																																																																																																																																														(5) 

% = 0,75 ∙ 35 

% = 26°25´ 

kde  & = 35° uvedeno v kap. 3.3 

 

3.5.3 LOŽNÁ ŠÍŘKA PÁSU  

 = 0,9 ∙ ' − 0,05																																																																																																																																		(6) 

 = 0,9 ∙ 0,4 − 0,05 

 = 0,31	� 

kde  ' = 0,4	� uvedeno v kap. 3.4 

 

3.5.4 PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ 

�� =
 � ∙ �	
	2"

8
																																																																																																																																						(7) 

�� =
0,31� ∙ �	
	2 ∙ 20°

8
 

�� = 0,0077	�� 

kde   = 0,31� vypočteno dle rovnice (6) 
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  " = 20° uvedeno v kap. 3.4 

 

3.6 SKUTEČNÁ PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ 
�� = � ∙ �																																																																																																																																																		(8) 

�� = 	0,014 ∙ 0,92 

�� = 0,013	�� 

kde  � = 0,014��  vypočteno dle rovnice (3) 

 � = 0,92 vypočteno dle rovnice (9) 

 

3.6.1 SOUČINITEL SKLONU  

� = 1 −
��� ∙ �1 − ��#																																																																																																																													(9) 

� = 1 −
0,0069

0,014
∙ (1 − 0,83) 

� =0,92 

kde  �� = 0,0069	�� vypočteno dle rovnice (4) 

 � = 0,014	�� vypočteno dle rovnice (3) 

  �� = 0,83 vypočteno dle rovnice (10) 

 

3.6.2 SOUČINITEL KOREKCE NÁPLN Ě VRCHLÍKU  

�� = (�!��� − �!��%
1 − �!��% 																																																																																																																							(10) 

�� = (�!��14°10´ − �!��26°25´

1 − �!��26°25´
 

�� =0,83 

kde  � = 14°10´ vypočteno dle rovnice (1) 

 % = 26°25´ vypočteno dle rovnice (5) 

 



BRNO 2014 

 

            30 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

3.7 KONTROLA PÁSU NA POT ŘEBNÝ LOŽNÝ PROSTOR  
Musí být splněna podmínka, aby navržený pás vyhovoval: 

 �� ≥ ��																																																																																																																																																			(11) 

0,013�� ≥ 0,0075�� 

Navržený pás VYHOVUJE. 

kde  �� = 0,013	�� vypočteno dle rovnice (8) 

  	�� = 0,0075	�� vypočteno dle rovnice (2) 

 

3.8 OBJEMOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON  
)	 = � ∙ � ∙ �																																																																																																																																											(12) 

)	 = 	0,014 ∙ 1,75 ∙0,92 

)	 = 0,024	�
 ∙ ��� 

kde  � = 0,014	�� vypočteno dle rovnice (3) 

  � = 1,75	�/� uvedeno v kap. 3.2 

  � = 0,92 vypočteno dle rovnice (9) 

 

3.9 HMOTNOSTNÍ DOPRAVNÍ VÝKON 
)� = )	 ∙ � ∙ 3600																																																																																																																																	(13) 

)� = 0,024 ∙ 2000 ∙ 3600 

)� = 170498	�� ∙ ℎ�� 

kde  )	 = 0,024	�
 ∙ ���	vypočteno dle rovnice (12) 

  	� = 2000	�� ∙ �
	uvedeno v kap. 3.3 

 

3.10 KONTROLA DOPRAVOVANÉHO MNOŽSTVÍ MATERIÁLU  
Musí být splněna podmínka:  

)� ≥ �																																																																																																																																																				(14) 

170498	�� ∙ ℎ�� ≥ 	95000	�� ∙ ℎ�� 
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VYHOVUJE 

kde  
  )� = 170498	�� ∙ ℎ�� vypočteno dle rovnice (13) 

  � = 95000	�� ∙ ℎ�� uvedeno v kap. 3  

 

3.11 OBVODOVÁ SÍLA POT ŘEBNÁ NA POHÁN ĚCÍM BUBNU 
*� = * + *� + *�� + *�� + *�� 																																																																																																						(15) 

*� = 	220,76 + 131,32 + 21,69	 + 	169,4 + 3053,13	 
*� = 3596,32	+ 

kde  * = 220,76	+ vypočteno dle rovnice (16) 

  *� = 131,32	+ vypočteno dle rovnice (22) 

  *�� = 21,69	+ vypočteno dle rovnice (29) 

  *�� = 169,4	+ vypočteno dle rovnice (31) 

 	*�� = 3053,13	+	vypočteno dle rovnice (36) 

 

3.12 HLAVNÍ ODPORY 
* = , ∙ � ∙ � ∙ -.�� + .�� + �2 ∙ .� + .�# ∙ �!��/																																																																					(16) 

* = 	0,02 ∙ 47 ∙ 9,81 ∙ -	2,97 + 0,85	 + �2 ∙ 	3,7 + 27,06	# ∙ �!�14°10´		/ 
* = 220,76	+ 

kde  , = 0,02 uvedeno v literatuře [7] str. 7 

 � = 47 m uvedeno v kap. 3 

 � = 9,81	�/��  tíhové zrychlení 

 .�� = 2,97 vypočteno dle rovnice (17) 

 .�� = 0,85 vypočteno dle rovnice (19) 

  .� = 3,7	��/�  uvedeno v kap. 2.1.1 

 .� = 27,06 vypočteno dle rovnice (21) 

 � = 14°10´ vypočteno dle rovnice (1) 
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3.12.1 HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŮ NA 1M HORNÍ VĚTVE DOPRAVNÍKU 	 

.�� =
2 ∙ .� ∙ 0�� 																																																																																																																																			(17) 

.�� =
2 ∙ 1,4 ∙ 50	

47	  

.�� = 2,98	�� ∙ ��� 

kde .� = 1,4	�� uvedeno v kap. 2.2.1 

 0��50	�� vypočteno dle rovnice (18) 

 � = 47	� uvedeno v kap. 3 

 

3.12.2 POČET VÁLEČKOVÝCH STOLIC V  HORNÍ VĚTVI  

0� =
� − ���� +

���� 																																																																																																																																(18) 

0� =
47 − 1

1
+

1

0,25
 

0� = 50	�� 
kde   � = 47	� uvedeno v kap. 3 

   �� = 1	� zvoleno 

   �� = 1	� zvoleno dle literatury [2] str. 138 

 		�� = 0,25	� zvoleno 

 

3.12.3 HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŮ NA 1 M DOLNÍ VĚTVE DOPRAVNÍKU  

.�� =
.� ∙ 0�� 																																																																																																																																									(19) 

.�� =
2,5 ∙ 16

47
 

.�� = 0,85	�� ∙ ��� 

kde .� = 2, 5	��	 uvedeno v kap. 2.2.1 

  0� = 16	�� vypočteno dle rovnice (20) 

  � = 47	� uvedeno v kap. 3 
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3.12.4 POČET VÁLEČKOVÝCH STOLIC V  DOLNÍ VĚTVI  

0� =
��� 																																																																																																																																																		(20) 

0� =
47

3
 

0� = 16	��  
kde    � = 47	� uvedeno v kap. 3 

   �� = 3	� zvoleno dle literatury [2] str. 138 

 

3.12.5 HMOTNOST NÁKLADU NA 1M DÉLKY PÁSU  

.� =
)	 ∙ �� 																																																																																																																																														(21) 

.� =
0,024 ∙ 2000

1,75
 

.� = 27,06	�� ∙ ��� 

kde )	 = 0,024	�
 ∙ ���	 vypočteno dle rovnice (12) 

  � = 2000	�� ∙ �
 uvedeno v kap. 3.3 

  � = 1,75	�/� uvedeno v kap. 3.2 

 

3.13 VEDLEJŠÍ ODPORY  
*� = *�� + *� + *� + *� 																																																																																																																				(22) 

*� = 82,88 + 22,43 + 19,22	 + 2,78	 
*� = 113,38	+ 

kde *�� = 82,88+	vypočteno dle rovnice (23) 

  *� = 22,43	+	vypočteno	dle	rovnice	(24) 

  *� = 19,22	+ vypočteno dle rovnice (27) 

 *� = 2,78	+	vypočteno dle rovnice (28) 
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3.13.1 ODPORY SETRVAČNÝCH SIL V MÍSTĚ NAKLÁDÁNÍ A V  OBLASTI URYCHLOVÁNÍ  

*�� = )	 ∙ � ∙ �� − ��#																																																																																																																									(23) 

*�� = 	0,024 ∙ 2000 ∙ �1,75 − 0# 
*�� = 82,88	+ 

kde )	 = 0,024	�
 ∙ ���	 vypočteno dle rovnice (12) 

  � = 2000	�� ∙ �
 uvedeno v kap. 3.3 

 � = 1,75	�/� uvedeno v kap. 3.2 

 �� = 0 počáteční rychlost je nulová 

 

3.13.2 ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BO ČNÍM VEDENÍM V OBLASTI 
URYCHLOVÁNÍ  

*� =
1� ∙ )			� ∙ � ∙ � ∙ 2�
3� − ��

2
4� ∙  �		� 																																																																																																																								(24) 

*� =
0,6 ∙ 0,024 ∙ 2000 ∙ 9,81 ∙ 0,26

3	1,75 − 0
2

4� ∙ 0,31�

 

*� = 26,43	+ 

kde 1� = 0,6 dle normy [7] je 1� v rozmezí od 0,5 až 0,7. Voleno	1� = 0,6. 

 )	 = 0,024	�
 ∙ ���	 vypočteno dle rovnice (12) 

  � = 2000	�� ∙ �
 uvedeno v kap. 3.3 

       � = 9,81	�/��  tíhové zrychlení 

     	2� = 0,26	� vypočteno dle rovnice (25) 

 � = 1,75	�/� uvedeno v kap. 3.2 

 �� = 0 počáteční rychlost je nulová 

  �		 = 0,31	� vypočteno dle rovnice (26) 

 

3.13.3 URYCHLOVACÍ DÉLKA  

2� =
�� − ��		�
2 ∙ � ∙ 1� 																																																																																																																																								(25) 
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2� =
1,75� − 0�

2 ∙ 9,81 ∙ 0,6
 

2� = 0,26	� 

kde � = 1,75	�/� uvedeno v kap. 3.2 

 �� = 0 počáteční rychlost je nulová 

  � = 9,81	�/��  tíhové zrychlení 

  1� = 0,6 dle normy [7] je 1� v rozmezí od 0,5 až 0,7. Voleno	1� = 0,6. 

 

3.13.4 SVĚTLÁ ŠÍŘKA BOČNÍHO VEDENÍ 

 � =  ∙ �!�"																																																																																																																																									(26) 

 � = 0,31 ∙ �!�20° 

 � = 0,29	� 

kde     = 0,31	� vypočteno dle rovnice (6) 

   " = 20° uvedeno v kap. 3.4 

 

3.13.5 ODPOR OHYBU PÁSU NA BUBNECH  

*� = 9 ∙ ' ∙ 5140 + 0,01 ∙
*'6 ∙

78																																																																																																					(27) 

*� = 	9 ∙ 0,4 ∙ 5140 + 0,01 ∙
4453

0,4
6 ∙

0,0068

0,321
 

*� =19,22 N 

kde ' = 0,4	� uvedeno v kap. 3.4 

 * = 4453	+ uvedeno v kap. 2.4.2 

 7 = 0,0068	�  uvedeno v kap. 2.1.1 

  8 = 0,321	�	 uvedeno v kap. 2.4.2 

 

3.13.6 ODPOR V LOŽISKÁCH  

*� = 0,005 ∙
7�8�

∙ *																																																																																																																															(28) 
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*� = 0,005 ∙
0,04

0,32
∙ 4453 

*� = 2,78	+ 

kde 7� = 0,04	� uvedeno v kap. 2.5.2 

 8� = 0,32	�	uvedeno v kap. 2.4.5 

 * = 4453	+ uvedeno v kap. 2.4.2 

 

3.14 PŘÍDAVNÉ HLAVNÍ ODPORY  
*�� = *� 																																																																																																																																																			(29) 

*�� = 21,69	+ 

kde *� = 21,69	+ vypočteno dle rovnice (30) 

 

3.14.1 ODPOR VYCHÝLENÍ BOČNÍCH VÁLEČKŮ 

*� = 1� ∙ � ∙ �� ∙ � ∙ �!�" ∙ �!�� ∙ �	
9																																																																																												(30) 

*� = 	0,4 ∙ 47 ∙ 3,7	 ∙ 9,81 ∙ �!�20° ∙ �!�14°10´ ∙ �	
2° 

*� = 21,69	+ 

kde 1� = 0,6 dle normy [7] je 1� v rozmezí od 0,3 až 0,4. Voleno	1� = 0,4. 

 � = 47	� uvedeno v kap. 3 

      .� = 3,7	��/� uvedeno v kap. 2.1.1 

      � = 9,81	�/��  tíhové zrychlení 

      " = 20° uvedeno v kap. 3.4 

 � = 14°10´ vypočteno dle rovnice (1) 

      9 = 2° uvedeno v kap. 2.3.1 

 

3.15 PŘÍDAVNÉ VEDLEJŠÍ ODPORY  
*�� = *� + *! + *" 																																																																																																																													(31) 

*�� = 25,4 + 144 + 0 
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*�� = 169,4	+ 

kde *� = 25,4	+ vypočteno dle rovnice (32) 

 *! = 144	+ vypočteno dle rovnice (33) 

      *" = 0	+ vypočteno dle rovnice (35) 

 

3.15.1 ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BO ČNÍM VEDENÍM  

*� =
1� ∙ )				� ∙ � ∙ � ∙ 2�� ∙  �			� 																																																																																																																							(32) 

*� =
	0,6 ∙ 0,024	� ∙ 2000	 ∙ 9,81 ∙ 1			1,75� ∙ 0,29	�  

*� = 25,4	+ 

kde 1� = 0,6 dle normy [7] je 1� v rozmezí od 0,5 až 0,7. Voleno	1� = 0,6. 

 )	 = 0,024	�
 ∙ ���	 vypočteno dle rovnice (12) 

  � = 2000	�� ∙ �
 uvedeno v kap. 3.3 

       � = 9,81	�/��  tíhové zrychlení 

      2 = 1	�  zvoleno 

 � = 1,75	�/� uvedeno v kap. 3.2 

  �		 = 0,29	� vypočteno dle rovnice (26) 

 

3.15.2 ODPOR ČISTIČE PÁSU  

*! = : ∙ 0 ∙ 1
																																																																																																																																								(33) 

*! = 0,008 ∙ 	30000 ∙ 0,6 

*! = 144	+ 

kde 1
 = 0,6 dle normy [7] je 1� v rozmezí od 0,5 až 0,7. Voleno	1
 = 0,6. 

 : = 0,008	��	 vypočteno dle rovnice (34) 

  0 = 30000;� dle normy [7] je 0 v rozmezí od 3 ∙ 10#+ až 10 ∙ 10#+      

     Voleno 0 = 30000	;�. 
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3.15.3 DOTYKOVÁ PLOCHA MEZI PÁSEM A ČISTIČEM PÁSU  

: = ' ∙ $$																																																																																																																																																(34) 

: = 	0,4 ∙ 0,02 

: = 0,008	�� 

kde ' = 0,4	� uvedeno v kap. 3.4 

 $$ = 0,02	��	 uvedeno v kap. 2.6.1 

 

3.15.4 ODPOR SHRNOVAČE PÁSU  

*" = 0+																																																																																																																																																		(35) 

Shrnovač pásu není užit. 

 

3.16 ODPOR K PŘEKONÁNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY  
*�� = �� ∙ � ∙ �																																																																																																																																					(36) 

*�� = 27,06	 ∙ 	11,5 ∙ 9,81	 
*�� = 3053,13	+ 

kde �� = 27,06	�� ∙ ���	vypočteno dle rovnice (21) 

 � = 11,5	� uvedeno v kap. 3 

       � = 9,81	�/��  tíhové zrychlení 

 

3.17 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHÁNĚCÍHO BUBNU  
;� = *� ∙ �																																																																																																																																													(37) 

;� = 3596,32 ∙ 1,75	 
;� = 6293,56	< 

kde *� = 3596,32	+	vypočteno dle rovnice (15) 

 � = 1,75	�/� uvedeno v kap. 3.2 
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3.18 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHÁNĚCÍHO MOTORU  

;% =
;�
ɳ
																																																																																																																																																		(38) 

;% =
6293,56

0,9
 

;% = 6992,84	< 

kde ;� = 6293,56	<		vypočteno dle rovnice (37) 

 ɳ = 0,9 dle normy [7] je ɳ v rozmezí od 0,85 až 0,95. Voleno	ɳ = 0,9 

 

3.19 STANOVENÍ SIL V  PÁSU 
Na Obr. 3.2 jsou znázorněny tahové síly působící na pás. 

 

Obr. 3.2 Tahové síly působící na pás 

 

3.19.1 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY NA HNACÍM BUBNU  

*��&� ≥ *��"' ∙
1=(∙) − 1

																																																																																																																		(39) 

*��&� ≥ 	5394,48	 ∙
1=�,
*∙+ − 1

 

*��&� ≥ 2693,42	+ 

kde *��"' = 5394,48	+ vypočteno dle rovnice (40) 
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 1 = 0,35 dle normy [7] 

 > = 180°	dle normy [7] je > v rozmezí od 160° do 240°. Voleno	> = 180°. 

 

3.19.2 MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ HNACÍ SÍLA  

*��"' = ? ∙ *� 																																																																																																																																						(40) 

*��"' = 1,5 ∙ 3596,32 

*��"' = 5394,48	+ 

kde ? = 1,5	dle normy [7] je ? v rozmezí od 1,3 do 2. Voleno	? = 1,5. 

 *� = 3596,32	+ vypočteno dle rovnice (15) 

 

3.19.3 MINIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA PRO HORNÍ V ĚTEV S OHLEDEM NA OMEZENÍ PRŮVĚSU PÁSU  

*��&� ≥
�� ∙ �.� + .�# ∙ �

8 ∙ 3ℎ�4"��
																																																																																																																(41) 

*��&� ≥
	1 ∙ (	3,7 + 27,06	) ∙ 9,81

8 ∙ 0,01	  

*��&� ≥ 3772,34	+ 

kde  �� = 1	� zvoleno dle literatury [2] str. 138 

  .� = 3,7	�� ∙ ��� uvedeno v kap. 2.1.1 

  �� = 27,06	�� ∙ ���	vypočteno dle rovnice (21) 

      � = 9,81	�/��  tíhové zrychlení 

               	3�
"
4
"��

= 0,01 dle normy [7] je 	3�
"
4
"��

 v rozmezí od 0,005 do 0,2.  

 Voleno				3�
"
4
"��

= 0,01 

 

3.19.4 MINIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA PRO DOLNÍ V ĚTEV S OHLEDEM NA OMEZENÍ PRŮVĚSU PÁSU  

*��&� ≥
�� ∙ .� ∙ �
8 ∙ 3ℎ�4"��

																																																																																																																													(42) 
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*��&� ≥
3 ∙ 3,7 ∙ 9,81	

8 ∙ 0,01
 

*��&� ≥ 1361,14	+ 

kde  �� = 3	�  zvoleno dle literatury [2] str. 138 

  .� = 3,7	�� ∙ ��� uvedeno v kap. 2.1.1 

      � = 9,81	�/��  tíhové zrychlení 

					3�
"
4
"��

= 0,01 dle normy [7] je 	3�
"
4
"��

 v rozmezí od 0,005 do 0,2. 

      Voleno				3 �

"�
4
"��

= 0,01. 

 

3.19.5 NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA V  PÁSU  

*�"' = *� ∙ ? ∙ 5 1=(∙) − 1
+ 16																																																																																																									(43) 

*�"' = 3596,32 ∙ 1,5 ∙ 5 1=�,
*∙+ − 1
+ 16 

*�"' = 8087,89	+ 

kde  *� = 3596,32	+  vypočteno dle rovnice (15) 

  ? = 1,5	dle normy [7] je ? v rozmezí od 1,3 do 2. Voleno	? = 1,5. 

 1 = 0,35 dle normy [7] 

 > = 180°	dle normy [7] je > v rozmezí od 160° do 240°. Voleno	> = 180°. 

 

3.19.6 TAH PÁSU V  NOSNÉ VĚTVI  

*�"' = *�																																																																																																																																															(44) 

*� = 8087,89	+ 

kde  *�"' = 8087,89	+ vypočteno dle rovnice (43) 

 

3.19.7 TAH PÁSU VE VRATNÉ VĚTVI  

*� =
*�=(∙) 																																																																																																																																															(45) 
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*� =
8087,89=�,
*∙+  

*� = 2693,42	+ 

kde *� = 8087,89	+  vypočteno dle rovnice (44) 

 1 = 0,35 dle normy [7] 

 > = 180°	dle normy [7] je > v rozmezí od 160° do 240°. Voleno	> = 180°. 

 

3.19.8 VELIKOST NAPÍNACÍ SÍLY  

*�", = 2 ∙ �*� − .� ∙ � ∙ �#																																																																																																																(46) 

*�", = 2 ∙ (2693,42 − 3,7 ∙ 11,5 ∙ 9,81) 

*�", = 4552	+ 

kde  *� = 2693,42	+  vypočteno dle rovnice (45) 

  .� = 3,7	�� ∙ ��� uvedeno v kap. 2.1.1 

  � = 11,5	� uvedeno v kap. 3 

  � = 9,81	�/��  tíhové zrychlení 

 

3.19.9 CELKOVÁ SÍLA NAMÁHAJÍCÍ BUBEN  

*- = *� + *�																																																																																																																																										(47) 

*- = 8087,89 + 2693,41 

*- = 10781,31	+ 

kde  *� = 8087,89	+  vypočteno dle rovnice (44) 

  *� = 2693,41	+ vypočteno dle rovnice (45)
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4 PEVNOSTNÍ VÝPOČTY 
4.1 PEVNOSTNÍ VÝPOČET HŘÍDELE HNANÉHO BUBNU  
Materiál hřídele hnaného bubnu byl zvolen 11 373 se zaručenou dobrou svařitelností, jeho 
dovolené napětí v ohybu je v rozmezí (50−75) Mpa dle literatury [4] str. 55. Při výpočtech je 
počítáno s nejmenší možnou hodnotou dovoleného napětí @.�- = 50	A0�. 

 

Obr. 4.1 Zatížení hřídele hnaného bubnu s průběhem VVÚ 

Délkové rozměry hřídele dle obrázku 4.1: 

2� = 141,5	�� 

2� = 470	�� 

2
 = 24,5	�� 

 

4.1.1 SÍLY PŮSOBÍCÍ V BOČNICÍCH 

*� = *� =
*-
2
																																																																																																																																								(48) 

*� = *� =
10781,31

2
 

*� = *� = 5390,66	+ 
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kde *- = 10781,31	+ vypočteno dle rovnice (47) 

 

4.1.2 SILOVÁ PODMÍNKA  

BC = 0 

*/ + *. − *� − *� = 0 

*. = *� + *� − */ 																																																																																																																															(49) 

*. = 5390,66 + 5390,66 − 5390,66	 
*. = 5390,66	+ 

kde *� = 5390,66	+  vypočteno dle rovnice (48) 

 *� = 5390,66	+  vypočteno dle rovnice (48) 

 */ = 5390,66	+  vypočteno dle rovnice (50) 

 

4.1.3 MOMENTOVÁ PODMÍNKA  

BA�. = 0 

−*/ ∙ (2� + 2� + 2�) + *� ∙ (2� + 2�) + *� ∙ 2� = 0 

*/ =
*� ∙ (2� + 2�) + *� ∙ 2�

(2� + 2� + 2�)
																																																																																																															(50) 

*/ =
5390,66 ∙ (0,470 + 0,1415) + 5390,66	 ∙ 0,1415

(0,1415 + 0,470 + 0,1415)
 

*/ = 5390,66	+ 

kde *� = 5390,66	+  vypočteno dle rovnice (48) 

 *� = 5390,66+  vypočteno dle rovnice (48) 

 2� = 0,1415	�  uvedeno v kap. (4.1) 

 2� = 0,470	�  uvedeno v kap. (4.1) 

 2
 = 0,0245	�  uvedeno v kap. (4.1) 
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4.1.4 NEBEZPEČNÁ MÍSTA NA HŘÍDELI 

Z průběhu VVÚ (obr. 4.1) byla zvolena nejvíce namáhaná místa ke kontrole. Jsou to body I a 
II. 

 

4.1.5 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT V  BODĚ I 

A��"'	0 = */ ∙ 2
																																																																																																																																		(51) 

A��"'	0 = 	5390,66 ∙ 0,0245 

A��"'	0 = 131,53		+ ∙ � 

kde */ = 5390,66	+	vypočteno dle rovnice (50) 

 2
 = 0,0245	�  uvedeno v kap. (4.1) 

 

4.1.6 MODUL PRŮŘEZU V OHYBU V BODĚ I  

<�	0 =
D ∙ 7��				


32
																																																																																																																																						(52) 

<�	0 =
D ∙ 0,04


32
 

<�	0 = 6,283 ∙ 10�1	�
 

kde 7�� = 0,04	�  uvedeno v kap. 2.5.2 

 

4.1.7 OHYBOVÉ NAPĚTÍ V BODĚ I 

@�	0 =
A��"'	0<�	0

																																																																																																																																						(53) 

@�	0 =
131,53

6,283 ∙ 10�1
 

@�	0 = 20,93	A;� 

kde A��"'	0 = 131,53	+ ∙ �  vypočteno dle rovnice (51) 

      <�	0 = 6,283 ∙ 10�1	+ ∙ � vypočteno dle rovnice (52)   
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4.1.8 SOUČINITEL BEZPEČNOSTI V OHYBU V MÍSTĚ I 

�0 =
@.�-@�	0 																																																																																																																																														(54) 

�0 =
50

20,93
 

�0 = 2,39 

kde @.�- = 50	A;�  uvedeno v kap. 4.1 

      @�	0 = 20,93	A;� vypočteno dle rovnice (53)  

 

4.1.9 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT V  BODĚ II 

A��"'	00 = *. ∙ 2�																																																																																																																																	(55) 

A��"'	00 = 	5390,66 ∙ 0,1415 

A��"'	00 = 762,78	+ ∙ � 

kde *. = 5390,66	+  vypočteno dle rovnice (49) 

 2� = 0,1415	�  uvedeno v kap. (4.1) 

 

4.1.10 MODUL PRŮŘEZU V OHYBU V BODĚ II  

<�	00 =
D ∙ 7��				


32
																																																																																																																																					(56) 

<�	00 =
D ∙ 70


32
 

<�	00 = 3,37 ∙ 10�*	�
  

kde 7�� = 0,07	�  uvedeno v kap. 2.4.5 

 

4.1.11 OHYBOVÉ NAPĚTÍ V BODĚ II 

@�	00 =
A��"'	00<�	00

																																																																																																																																			(57) 

@�	00 =
762,78

3,37 ∙ 10�*
 

@�	00 = 22,65	A;� 
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kde A��"'	00 = 762,78	+ ∙ �  vypočteno dle rovnice (55) 

      <�	00 = 3,37 ∙ 10�*	+ ∙ � vypočteno dle rovnice (56) 

 

4.1.12 SOUČINITEL BEZPEČNOSTI V OHYBU V MÍSTĚ II 

�00 =
@.�-@�	00 																																																																																																																																													(58) 

�00 =
50

22,65
 

�00 = 2,2 

kde @.�- = 50	A;�  uvedeno v kap. 4.1 

      @�	00 = 22,65	A;� vypočteno dle rovnice (57)  
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4.2 NÁVRH A KONTROLA NAPÍNACÍHO ŠROUBU  
Průměr napínacího šroubu byl zvolen dle průměru oka napínacího ložiskového tělesa TU 508 
M (Obr. 2.13). 

Byla zvolena závitová tyč M28x1200 DIN 975, kde malý průměr šroubu 7
 dle ČSN 01 4050 
pro lichoběžníkový rovnoramenný závit s roztečí  ; = 3	�� je 7
 = 24,5	�� dle literatury 
[4] a délka od uložení šroubu v saních je 1100 mm. 

 

4.2.1 SÍLA PŮSOBÍCÍ NA ŠROUB : 

*š =
*-
2
																																																																																																																																																			(59) 

*š =
10781,32

2
 

*š = 5390,66	+ 

kde *- = 10781,32	+	vypočteno dle rovnice (47) 

 

4.2.2 POLOMĚR SETRVAČNOSTI NAPÍNACÍHO ŠROUBU  

	 = (E�&��š 																																																																																																																																															(60) 

	 = (17686,2

471,4
 

	 = 6,1	�� 

kde E�&� = 17686,2	��# vypočteno dle rovnice (61) 

 �š = 471,4	���	 vypočteno dle rovnice (62) 

 

4.2.3 KVADRATICKÝ MOMENT PRŮŘEZU NAPÍNACÍHO ŠROUBU  

E�&� =
D ∙ 7
	#

64
																																																																																																																																								(61) 

E�&� =
D ∙ 24,5#

64
 

E�&� = 17686,2	��# 
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kde 7
 = 24,5	�� Uvedeno v kap. 4.2 

 

4.2.4 PLOCHA PRŮŘEZU NAPÍNACÍHO ŠROUBU  

�š =
D ∙ 7
	�

4
																																																																																																																																												(62) 

�š =
D ∙ 24,5�

4
 

�š = 471,4	���	 
kde 7
 = 24,5	�� Uvedeno v kap. 4.2 

 

4.2.5 ŠTÍHLOSTNÍ POMĚR NAPÍNACÍHO ŠROUBU  

F =
2�	 																																																																																																																																																						(63) 

F =
777,8

6,1
 

F = 127,5 

kde 2� = 777,8 vypočteno dle rovnice (64) 

 	 = 6,1	�� vypočteno dle rovnice (60) 

 

4.2.6 REDUKOVANÁ DÉLKA ŠROUBU  

2� =
2√2
																																																																																																																																																			(64) 

2� =
1100√2

 

2� = 777,8	��	 
kde 2 = 1100	�� uvedeno v kap. 4.2 

 √2	 podle způsobu uložení dle literatury [4] str. 36 
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4.2.7 EULEROVA KRITICKÁ SÍLA  

*�!&� =
D� ∙ H ∙ E�&�2�			� 																																																																																																																													(65) 

*�!&� =
D� ∙ 2,07 ∙ 10* ∙ 17686,2

777,8�
 

*�!&� = 59726,7	+ 

kde H = 2,07 ∙ 10*	A0�  dle literatury [5] str. 1095 

 E�&� = 17686,2	��#	vypočteno dle rovnice (61) 

 2� = 777,8	�� vypočteno dle rovnice (64) 

 

4.2.8 BEZPEČNOST VZHLEDEM K  MEZNÍMU STAVU VZPĚRNÉ STABILITY  

�š =
*�!&�*š 																																																																																																																																															(66) 

�š =
59726,7

5390,66
 

�š = 11,1 

kde *�!&� = 59726,7	+  vypočteno dle rovnice (65) 

 *š = 5390,66	+	vypočteno dle rovnice (59) 

Navržený napínací šroub VYHOVUJE 

 

4.3 KONTROLA LOŽISEK HNANÉHO BUBNU  
Pro hnaný buben byly zvoleny napínací ložiskové jednotky TU 510 M s ložiskem YET 210. 
Ložisková jednotka má dynamickou únosnost I. = 30700	+  a statickou únosnost I� =

19000	+ [14]. 

 

4.3.1 ZÁKLADNÍ TRVANLIVOST LOŽISEK  

��� = 5 I.*!"�6



∙ 101																																																																																																																													(67) 

��� = 5 30700

5390,66
6
 ∙ 101 
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��� = 184,68 ∙ 101 

kde I. = 30700	+  uvedeno v kap. 4.3 

 *!"� = *. = */ = 5390,66+	vypočteno dle rovnice (49) a (50) 

 

4.3.2 TRVANLIVOST LOŽISEK V  HODINÁCH 

���� =
101

60 ∙ 
 ∙ ���																																																																																																																																																																																					(68) 

���� =
101

60 ∙ 104,45
∙ 184,68 

���� = 29470	ℎ	 
kde 
 = 104,45	�	
��  vypočteno dle rovnice (69) 

 ��� = 184,68 ∙ 101	vypočteno dle rovnice (67) 

 

4.3.3 OTÁČKY HNANÉHO BUBNU  


 =
J

2 ∙ D																																																																																																																																																	(69) 


 =
10

2 ∙ D 


 = 1,74	��� = 104,45	�	
�� 

kde J = 10,94	�7 ∙ ���  vypočteno dle rovnice (70) 

 

4.3.4 ÚHLOVÁ RYCHLOST HNANÉHO BUBNU  

J =
 ∙ �� 																																																																																																																																																(70) 

J =
0,16 ∙ 1,75

0,16�
 

J = 10,94	�7 ∙ ��� 
kde  = 0,16	�  uvedeno v kap. 2.4.5 

 � = 1,75	� ∙ ���	uvedeno v kap. 3.2



BRNO 2014 

 

            52 
 

VYHODNOCENÍ FUNKCE STROJE PRO RŮZNÉ ZRNITOSTI I VLHKOSTI PÍSKU 

5 VYHODNOCENÍ FUNKCE STROJE PRO RŮZNÉ ZRNITOSTI I 
VLHKOSTI PÍSKU  

Pásový dopravník byl vypočten pro vlhký písek s ohledem na volbu pohonu. Se změnou 
objemové sypné hmotnosti a sypného úhlu pro různou vlhkost písku musíme ovšem 
zkontrolovat některé hodnoty, aby bylo možné konstatovat, že je takto navržený pásový 
dopravník vhodný pro různé vlhkosti písku dle zadání. K přehlednému porovnání 
vypočítaných hodnot pro různé vlhkosti byla vytvořena tabulka, kde jsou vybrány důležité 
hodnoty (Tab. 5.1). 

V tabulce 5.1 můžeme vidět, že při přepravě suchého písku je zatížení pásového dopravníku 
menší než při dopravě vlhkého písku, ale také je mnohem nižší hmotnostní dopravní výkon. 
Potřebné podmínky byly dle tabulky splněny a můžeme tedy konstatovat, že takto navrhnutý 
pásový dopravník je vhodný pro různé vlhkosti písku. 

Zbývá ještě posoudit navrhovaný dopravník s ohledem na různou zrnitost materiálu. Dle 
literatury [1], je pro zvolenou šířku pásu uvedena maximální zrnitost materiálu 100mm. 
Křemičitý písek hrubozrnný dosahuje nejvyšší drsnosti 2mm dle Tab. 5.2. Můžeme tedy 
konstatovat, že takto navrhnutý dopravník je vhodný pro různé zrnitosti. 

Tab. 5.1 Porovnání vybraných hodnot pro suchý a vlhký písek. 
Charakteristiky Podmínka Suchý 

písek 
Vlhký 
písek 

Objemová sypná hmotnost )�	[��/�
] - 1300 2000 
Sypný úhel &	[°] - 30 35 
Max. sklon transportního zařízení K	[°] 14°10´ < 20 27 
Zatížení    
Hmotnostní dopravní výkon  �	[��/ℎ] 95000 < 100130 170498 
Hmotnost nákladu na 1 metr dopravního pásu	.� 	[��/�] - 15,9 27,1 
Vybrané síly    
Obvodová síla *� 	[N] - 2218 3596 
Maximální obvodová hnací síla *��"' [N] - 3326 5394 
Síla ve vratné větvi *� [N] - 1661 2693 
Největší tahová síla v pásu *� [N] - 4987 8087 
Napínací síla *�", [N] - 2487 4552 
Výsledná síla namáhající buben *- [N] - 6648 10781 
Bezpečnosti    
Součinitel bezpečnosti hnané hřídele v bodě I �0 [−] 1 < 3,9 2,4 
Součinitel bezpečnosti hnané hřídele v bodě II �00 [−] 1 < 3,6 2,2 
Ložiska    
Trvanlivost ložisek hnaného hřídele ���� [h] 20000 < 125700 29470 
 
Tab. 5.2 Velikost zrn písku [11] 

Dopravovaný materiál Rozdělení podle zrn Velikost zrn [mm] 
 

Písek 
jemnozrnný 0,063-0,2 
střednězrnný 0,2-0,63 
hrubozrnný 0,63-2 
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ZÁVĚR 
Cílem práce byl návrh šikmého pásového dopravníku pro přepravu křemenného písku, 
zvolení pohonu dopravníku, vyřešení mechanického napínání pásu, vyhodnocení funkce stroje 
pro různé zrnitosti a vlhkosti přepravovaného materiálu a nakreslení výkresů: sestavy, hřídele 
hnaného bubnu a svarku stojiny. 

Byl proveden funkční výpočet dle normy ČSN 5048 a byly zvoleny hlavní rozměry a na 
základě těchto výpočtu byl zvolen pohon dopravníku a to elektrobuben od firmy Rulmeca 
s výkonem 7,5 kW.  

Dále bylo navrženo napínací zařízení tuhé s napínacím ložiskem na hnaném bubnu, kdy 
napínání je prováděno utahováním matice, čímž se pohybuje závitová tyč s napínacím 
ložiskem umístěným ve vodících saních. 

Vyhodnocení funkce pro různé zrnitosti a vlhkosti přepravovaného materiálu bylo přehledně 
zpracováno v tabulce (Tab. 5.1) a na základě vypočítaných hodnot v této tabulce můžeme 
konstatovat, že stroj je vhodný pro různé vlhkosti a zrnitosti přepravovaného materiálu. 

Výkresová dokumentace obsahuje sestavný výkres, výkres svarku stojiny a výkres hřídele 
hnaného bubnu. 

Závěrem se dá říci, že práce vyhovuje všem zadaným požadavkům.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

�� [�] Rozteč válečků v dolní větvi 

�� [�] Rozteč válečků v horní větvi 

�� [�] Rozteč válečků pod násypkou 

� [��] Dotyková plocha mezi pásem a čističem pásu 

� [�] Ložná šířka pásu 

�� [�] Světlá šířka bočního vedení 

� [�] Šířka dopravního pásu 

�� [�] Dynamická únosnost ložiska 

�� [�] Statická únosnost ložiska 

� [�] Tloušťka pásu  

��
	  [��] Malý průměr šroubu 

�� [�] Průměr hnaného hřídele  

���
				  [�] Průměr hřídele hnaného bubnu pro ložiska 

���
				  [�] Průměr hřídele hnaného bubnu 

	 [�] Průměr hnacího bubnu 

	
 [�] Průměr hnaného bubnu  


 [���] Modul pružnosti v tahu 

 [−] Globální součinitel tření 

� [�] Tah v pásu  

�� [�] Tah pásu v nosné větvi 

�� [�] Tah pásu ve vratné větvi 

��  [�] Odpor shrnovače pásu  

�� [�] Odpory setrvačných sil v místě nakládání a oblasti urychlování 

����� [�] Minimální tahová síla pro horní větev 

�š [�] Síla působící na šroub 

� [�] Síla působící v místě A 

�
 [�] Síla působící v místě B 

��  [�] Síla působící v místě C 

�� [�] Síla působící v místě D 

�� [�] Hlavní odpory 

�� [�] Vedlejší odpory 

��� [�] Přídavné hlavní odpory 
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��� [�] Přídavné vedlejší odpory 

���  [�] Odpor k překonání dopravní výšky 

�� [�] Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 

�����  [�] Maximální obvodová hnací síla 

��  [�] Celková síla namáhající buben 

��  [�] Odpor vychýlení bočních válečků 

� [m ∙ s��] Tíhové zrychlení 

(ℎ/�)��� [−] Dovolený relativní průvěs pásu mezi válečkovými stolicemi 

� [�] Výškový rozdíl 

� [��] Poloměr setrvačnosti 

�� [�� ∙ h��] Hmotnostní dopravní výkon 

�� [m� ∙ s��] Objemový dopravní výkon 

���� [���] Kvadratický moment v průřezu 

� [−] Součinitel sklonu 

�� [−] Součinitel korekce náplně vrchlíku 

�š [−] Bezpečnost šroubu vzhledem k meznímu stavu vzpěrné stability 

�� [−] Součinitel bezpečnosti v místě I 

��� [−] Součinitel bezpečnosti v místě II 

� [��] Délka napínacího šroubu od uložení v napínacích saních 

�� [��] Redukovaná délka šroubu 

�� [�] Vzdálenost na hnaném hřídeli 1 

�� [�] Vzdálenost na hnaném hřídeli 2 

�� [�] Vzdálenost na hnaném hřídeli 3 

�� [�] Urychlovací délka  

� [�] Dopravní vzdálenost přesypů 

��� [−] Základní trvanlivost ložisek 

���� [ℎ��] Základní trvanlivost ložisek 

�� [�] Dopadová plocha pod násypkou 

��� [� ∙ �] Ohybový moment v bodě D 

�����	� [� ∙ �] Maximální ohybový moment v místě I 

�����	�� [� ∙ �] Maximální ohybový moment v místě II 

� [�����] Otáčky hnaného bubnu 

� [��] Tlak mezi čističem pásu a pásem 
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�� [��] Počet válečkových stolic v horní větvi 

�� [��] Počet válečkových stolic v dolní větvi 

� [�] Potřebný provozní výkon poháněcího bubnu 

�� [�] Potřebný provozní výkon poháněcího motoru 

�� [��] Hmotnost rotujících částí válečku v horní větvi 

�� [��] Hmotnost rotujících částí válečků v dolní větvi 

�
 [�� ∙ ���] Hmotnost 1m dopravního pásu 

��  [�� ∙ ���] Hmotnost nákladu na 1m délky pásu 

� � [��] Hmotnost rotujících částí válečků na 1m horní větve dopravníku 

� � [��] Hmotnost rotujících částí válečků na 1m dolní větve dopravníku 

� [�� ∙ ℎ��] Dopravní výkon 

� [�] Poloměr hnaného bubnu 

� [m�] Celková plocha průřezu náplně 

�� [m�] Plocha průřezu v korýtku 

�� [m�] Plocha průřezu ve vrchlíku 

�š [���] Plocha průřezu napínacího šroubu 

�! [m�] Skutečná plocha průřezu náplně 

�" [��] Teoretická potřebná plocha průřezu 

 # [�] Tloušťka čističe pásu  

! [� ∙ ���] Rychlost pásu 

!$ [� ∙ ���] Počáteční rychlost 

��	� [m�] Modul průřezu v ohybu v místě I 

��	�� [m�] Modul průřezu v ohybu v místě II 

" [°] Sypný úhel 

# [°] Sklon válečků vzhledem k horizontální rovině 

$ [°] Úhel sklonu dopravníku ve směru pohybu 

% [°] Vychýlení válečků k ose pásu  

ɳ [−] Účinnost 

& [°] Dynamický sypný úhel 

' [−] Štíhlostní poměr 

( [−] Součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem 

(� [−] Součinitel tření mezi nosnými válečky a pásem 

(� [−] Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem  
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(� [−] Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi  

(� [−] Součinitel tření mezi pásem a čističem pásu 

) [−] Součinitel rozběhu 

* [�� ∙ ���] Sypná hmotnost 

+��� [���] Dovolené napětí v ohybu 

+�	� [���] Ohybové napětí v místě I 

+�	�� [���] Ohybové napětí v místě II 

, [°] Úhel opásání poháněcího bubnu 

- [��� ∙ ���] Úhlová rychlost hnaného bubnu 

.	 [°] Maximální sklon transportního zařízení 
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Seznam výkresové dokumentace 

Výkres sestavy dopravníku: PD-00/00 

Výkres svarku stojiny: PD-M5-00 
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