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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na základní rozdělení redlerových dopravníků, stručnou 

charakteristiku hřeblových dopravníků, konstrukční řešení redlerů, princip dopravy a 

dopravovaný materiál. Dále se ve své práci zabývám výpočtovými parametry vodorovného a 

svislého redleru.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

redlery, hřeblové dopravníky, výpočtové parametry, dopravovaný materiál, princip dopravy 

ABSTRACT 

Bachelor thesis focuses on main division of conveyors and simple characteristic chain 

conveyors, construction of redler, principle of transport and transported material. 

Furthermore, in my bachelor thesis deal with calculation parameters horizontal and vertical 

redler. 

KEYWORDS 

redler conveyors, chain conveyors, calculation parameters, transported material, principle of 

transport  
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ÚVOD 

 

 1 ÚVOD 
 V dnešní době je doprava materiálů často realizována pomocí mechanických 

dopravníků, jejich vhodný výběr závisí na mnoha faktorech, především však na vlastnostech 

dopravovaného materiálu – zrnitosti, vlhkosti, teplotě. Dopravníky se obecně dělí na 

dopravníky s tažným elementem, dopravníky bez tažného elementu a vibrační dopravníky. 

Dále můžeme dopravníky dělit podle dopravní trasy na vodorovné, skloněné, svislé a 

kombinované.  

 Tato bakalářská práce je primárně zaměřena na charakteristiku vodorovných a svislých 

redlerů, jejich konstrukční řešení a základní výpočtové parametry. V úvodu této práce 

popisuji základní prvky hřeblových dopravníků, které stejně jako redlery patří do skupiny 

dopravníků hrnoucích. Rozdíl mezi těmito dvěma typy dopravníků je takový, že redlery 

dopravují materiál v průřezu větším než je průřez unášečů, kdežto hřeblové dopravníky 

dopravují materiál v průřezu stejném jako je průřez unášečů. 

Základní rozdělení dopravníků 

 Dopravníky s tažným elementem 

  

 Pásové dopravníky 

 Článkové dopravníky 

 Hřeblové dopravníky 

 Redlery 

 Korečkové elevátory 

 Závěsné dopravníky 

 

 Dopravníky bez tažného elementu 

 

 Šnekové dopravníky 

 Válečkové tratě 

 Dopravní skluzy 

  

 Vibrační dopravníky 
 

 Mezi nejrozšířenější dopravníky s tažným elementem patří pásové dopravníky. Tyto 

dopravníky dopravují materiál pomocí nekonečného dopravního pásu obíhajícího mezi 

poháněcí a vratnou stanicí. Pásové dopravníky slouží k vodorovné či šikmé dopravě sypkých 

materiálů na krátké, střední i dlouhé vzdálenosti [2]. 

 Ve velké míře se využívá také šnekových dopravníků, které patří do skupiny 

dopravníků bez tažného elementu, kdy je materiál dopravován za pomocí šnekovice, která 

rotuje v pevném uzavřeném žlabu nebo trubce. 

 V místech s dostatečnou výškou mezi násypem a výsypem se používají dopravní 

skluzy. Dopravování materiálů pomocí dopravních skluzů je zajištěno vlastní tíhou materiálů, 

není zde využíván žádný pohon[2]. 

  Pro materiály s nízkým obsahem vlhkosti se používají vibrační dopravníky. Vibrační 

dopravníky využívají k dopravě materiálů setrvačních sil, které působí na jednotlivé částice 

materiálu. Tyto síly vznikají harmonickým kmitavým pohybem žlabu, čímž dochází 

k oddělení částic materiálu od žlabu a k jeho samotné dopravě [2]. 
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 2 HŘEBLOVÉ DOPRAVNÍKY 
 Hřeblové dopravníky patří do skupiny dopravníků hrnoucích s tažným elementem a 

jsou především určeny k dopravě práškovitých, zrnitých, nebo kusovitých sypkých hmot.  

Hřeblovým dopravníkem, který je zobrazen na obr.1 (někdy také označován také jako žlabový 

transportér), je materiál dopravován za pomocí unášečů v sběrných  nebo uzavřených žlabech. 

Tyto dopravníky se nedoporučují používat při dopravě materiálů, u nichž by mohlo jejich 

dopravou dojít ke snížení kvality. Hřeblové dopravníky také nejsou vhodné pro dopravu 

vlhkých a lepivých látek. Primárně se tyto dopravníky používají při dopravě uhlí v uhelných 

dolech[2]. 

 

Konstrukční uspořádání hřeblového dopravníku je zobrazeno na obr.1: 

  

1. Hnací kladka 

2. Vratná kladka 

3. Napínací kladka 

4. Řetěz s unášeči 

5. Unášeč (hřeblo) 

6. Žlab 

7. Násypka 

8. Výsypka 

 

  

 Hřeblové dopravníky pracují na principu dopravy materiálu pomoci nekonečného 

prvku (řetězu), na kterém jsou upevněny unášeče (hřeble) a za pomoci těchto unášečů je 

materiál dopravován. Hřeblové dopravníky dopravují materiál v průřezu stejně velkém jako je 

průřez unášečů [2]. 

 Výhodou hřeblových dopravníků je jejich jednoduchá konstrukce, výroba a také nízké 

pořizovací náklady. Další výhodou hřeblových dopravníků je snadné vytvoření násypky a 

výsypky na více místech nenáročnými konstrukčními úpravami. Mezi hlavní nevýhody 

hřeblových dopravníků patří jejich vysoká energetická náročnost a rychlé opotřebení 

jednotlivých součástí dopravníků, především řetězů s unášeči a žlabů [2]. 

Obr. 1 Hřeblový dopravník [5] 
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 3 REDLERY 
 Redlery jsou mechanické dopravníky spadající do skupiny hrnoucích dopravníků 

pomoci tažného zařízení (řetězu s unášeči). Redlery jsou určeny k vodorovné, mírně skloněné, 

nebo svislé dopravě sypkých nelepivých materiálů a to převážně v potravinářství, zemědělství 

a chemickém průmyslu. Hlavní výhodou redlerový dopravníků je  uzavřený dopravní žlab, 

díky čemuž se snižuje prašnost v jeho okolí. Další výhodou je konstrukční flexibilita, kdy je 

možné upravit přívod a odvod dopravovaného materiálu v libovolném místě redleru. 

Nevýhodou redlerů je poměrně velké opotřebení řetězů s unášeči a také časté opotřebení dna 

redleru způsobeného řetězem s unášeči a dopravovaným materiálem. Tyto problémy lze 

předcházet zesílením dna žlabu, případně vyložením otěruvzdorným materiálem, např. 

čedičovými deskami [1],[2]. 

3.1 ROZDĚLENÍ REDLERŮ 

 Redlery dělíme dle literatury [1] takto: 

 Dle dopravní trasy dělíme redlery na: 

1. Přímé, které mohou být vodorovné nebo skloněné  

 

2. Lomené, které mohou být kombinované nebo svislé 

 

3. Okružní 

 Dle počtu tažný řetězů: 

1. Jednořetězové 

2. Dvouřetězové 

 

 Dle hlediska směru dopravy materiálu: 

1. Jednosměrné 

2. Dvousměrné 
 

3.2 POUŽITÍ REDLERŮ 

 Redlery se používají k dopravě práškových, jemnozrnných i hrubozrnných materiálů o 

zrnitosti maximálně 50 mm a o maximální teplotě materiálu 300°C. Pomocí redlerů lze 

například dopravovat obiloviny, krmné směsi, osiva v zemědělských a zpracovatelských 

závodech. Dále se redlery využívají v průmyslových odvětvích při dopravě sypkých, 

drobných, málo abrazivních materiálů, jako jsou např. minerální látky, suché stavební směsi, 

uhlí, piliny a další. Redlery naopak nejsou vhodné pro dopravu lehce drtitelného nebo 

lepkavého materiálu. V určitých případech mohou redlery plnit i technologické účely, např. 

míšení nebo dávkování materiálů[1],[2].  
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3.3  VODOROVNÉ REDLERY 

 Vodorovné redlery dopravují materiály v uzavřeném žlabu, jehož průřez musí být 

větší, než je čelní plocha unášeče. Dopravní žlab sestává z normalizovaných dílců, je na 

jednom konci osazen poháněcí stanicí s výsypkou a na druhém stanicí napínací s násypkou. 

Dopravovaný materiál je do redleru přiváděn násypkou, která je umístěna na horní nebo boční 

části žlabu. Materiál přivedený do redleru vytvoří s unášečem základní vodorovnou vrstvu h1, 

nad kterou se hromadí další přiváděný materiál o výšce h2. Celková výška dopravovaného 

materiálu je h = h1 + h2. Dopravovaný materiál je tedy unášen ve spojité vrstvě nikoli po 

částech, jako je tomu u hřeblových dopravníků. Dopravní rychlost je menší než rychlost 

řetězu s unášečem. Dopravní výkon vodorovných redlerů se pohybuje do 32 m
3
∙hod

-1
 [1]. 

 Jednotlivé komponenty vodorovných redlerů jsou zobrazeny na obr. 2: 

 

1. Hnací stanice s pohonem 

2. Dopravní žlab 

3. Napínací stanice 

4. Řetěz s unášeči 

5. Násypka 

6. Výsypka 

3.4 SVISLÉ REDLERY 

 Svislé redlery, mají na rozdíl od redlerů vodorovných, unášeče ohnuty a žlab redleru je 

vybaven mezistěnou, která odděluje obě větve řetězu. Mezistěna má funkci dělícího členu a 

zabraňuje propadu dopravovaného materiálu zpět do vodorovné části redleru. Svislý redler je 

složen z vodorovné a svislé části, kde vodorovná část redleru zajišťuje přísun dopravovaného 

materiálu do větve svislé. Ze svislé části může opět přecházet do části vodorovné. Svislý 

pohyb materiálu žlabem vzhůru je zajištěn účinkem unášečů, jež stlačují dopravovaný 

materiál a tím je zamezen jeho propadu. Pro zajištění správné funkce svislého redleru, musí 

být celá jeho svislá část vyplněna materiálem. Svislé redlery mají oproti redlerům 

vodorovným poloviční výkon a dopravované množství je až 16 m
3
∙hod

-1
. Dopravní výška 

svislých redlerů může být maximálně 30 m a pracovní rychlosti se pohybují od 0,063 do 0,63 

m.s
-1

[2]. 

Obr. 2 Schéma vodorovného redleru 
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Na obr. 3 je znázorněný svislý redler s popisem jeho částí dle literatury [1]: 

1. Řetěz s unášeči 

2. Žlab 

3. Poháněcí stanice 

4. Napínací stanice 

5. Násypka 

6. Výsypka 

7. Mezidno 

Obr. 3 Schéma svislého redleru[1] 
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3.5 REDLERY DI MATTEO 

 Redlery TKF vyrobeny německou firmou Di Matteo Forderanlagen, jsou používány na 

dopravu tříděného průmyslového a komunálního odpadu různé frakce do hydraulických drtičů 

v drtírně komunálního odpadu Pezinok. 

3.5.1 REDLER TKF CV1 

 Redler na obr. 4 je určen pro dopravu tříděného průmyslového a komunálního odpadu 

různé frakce a slouží k dopravě podrceného materiálu z primárního drtiče, do násypky drtiče 

sekundárního, který materiál drtí na frakci o velikosti 0 – 30 mm. Pokud ovšem materiál 

z primárního drtiče obsahuje nežádoucí podíl PVC, je řetězový dopravník nasměrovaný na 

jinou tzv. PVC linku. Na výsypce je umístěn rozdělovací skluz, který dopravovaný materiál 

rovnoměrně rozděluje do dvou paralelních separačních linek. Dopravník je navržen tak, aby 

byl provozován v nepřetržitém provozu. 

 Jednotlivé díly žlabu jsou vyrobeny z plechu tloušťky 4 mm s vyztuženým dnem. 

Dopravník TKF CV1 je v celé délce umístěn v prostoru výrobní haly, přesto je opatřen 

antikorozním nátěrem.  Antikorozní nátěr je jak na vnitřní tak i na vnější straně žlabu, a to 

z důvodu předpokládaného výskytu vlhkého materiálu. 

  

 Dopravník je navržen se sklonem 16° a jeho celková délka je 25 500 mm. Jednotlivé 

díly žlabu jsou spojeny šrouby na přírubu. Materiál je žlabem dopravován pomocí Gallova 

řetězu s unášeči, který je zobrazený na obr. 7. Unášecí řetězy jsou montovány pomocí 

spojovacích čepů a zajištěn pojistnými kroužky. Po natažení řetězu s unášeči jsou tyto na 

obou stranách napínací stanice prostřednictvím pružin dorazu předpjaté na předepsanou 

minimální délku pomocí vřetenových matic. 

  

Obr. 4 Redler TKF CV1 
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 Na obr. 5 je zobrazeno schéma Gallova řetězu s unášeči, který je použit na redleru 

TKF CV1 tak i na redleru TKF CV4. Konstrukčně je tento řetěz osazen z řady čepů, které 

jsou na konci zanýtované.   

  

 Obr. 6 zobrazuje příčný řez redlerem TKF CV1. Unášeče jsou k řetězu připevněny 

pomocí čepů a navržený tvar unášečů je přizpůsoben dopravovanému materiálu  

Obr. 6 Příčný řez redleru TKF CV1 

 

Obr. 5 Gallův řetěz s unášeči 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

 Rozměry žlabu: 1250 x 976 (šířka x výška) 

 Objemová hmotnost materiálu: 30 kg/m
3
 až 275 kg/m

3 

 Velikost částic: < 50 mm, jemnozrnná frakce max. 5%, tvar 2D/3D 

 Teplota dopravovaného materiálu: max. 80°C 

 Pohon: Převodový motor, P = 11 kW, n = 8,8 ot/min 

 Typ pohonu: KAF 127, výrobce SEW- Eurodrive,  

 Klasifikace ATEX 94/9/ES: Uvnitř zařízení: zóna 21, vně zařízení: zóna 22 

  

 Redler TKF CV1 je poháněn kuželo-čelním převodovým motorem SEW- Eurodrive o 

výkonu 11 KW. Výhodou těchto pohonů je možnost dosažení až 96% účinnosti v obou 

směrech otáčení, díky čemuž jsou tyto pohony velmi energeticky úsporné. Označení KAF 

nám určuje, že je převodový motor v přírubovém provedení B5 s dutým hřídelem [9]. 

  

Obr. 7 Pohon redleru TKF CV1 
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3.5.2 REDLER TKF CV4  

 Redler TKF CV4, jež je zobrazen na obr. 8, slouží stejně jako dopravník TKF CV1 

k dopravě tříděného průmyslového a komunálního odpadu. Tento dopravník dopravuje 

finálně zpracovaný materiál ze sekundárního drtiče do skladovacího zásobníku. Redler 

dopravuje pod úhlem 18° v délce 38 320 mm. Jednotlivé díly žlabu jsou vyrobeny z plechu 

tloušťky 4 mm a stejně jako u redleru TKF CV1 jsou opatřeny antikorozním nátěrem. 

Výsypka redleru  TKF CV4 je opatřena deskovým uzávěrem, který v případě zaznamenání 

vzniku požáru skladovací zásobník uzavře. Během běžného provozu je deskový uzávěr 

nepřetržitě otevřený.  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 Rozměry žlabu: 880 x 976 mm (šířka x výška) 

 Objemová hmotnost materiálu: 30 kg/m
3
 až 275 kg/m

3 

 Velikost částic: < 50 mm, jemnozrnná frakce max. 5%, tvar 2D/3D 

 Teplota dopravovaného materiálu: max. 80°C 

 Pohon: Převodový motor, P = 11 kW, n = 8,8 ot/min 

 Typ pohonu: KAF 157, výrobce SEW- Eurodrive,  

Obr. 8 Redler TKF CV4 
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 Klasifikace ATEX 94/9/ES: Uvnitř zařízení: zóna 21, vně zařízení: zóna 22 

  

 Stejně jako u redleru TKF CV1 je i u redleru TKF CV4 použit převodový motor 

SEW–Eurodrive stejné typové řady. V tomto případě se jedná o motor typu KAF 157, který 

se liší pouze větším konstrukčním provedením, jinak jsou všechny parametry stejné jako u 

typu KAF 127 použitého u redleru TKF CV1 [9]. 

 

Obr. 9 Pohon redleru TKF CV4 
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 4 KONSTRUKČNÍ PRVKY REDLERŮ 
 V následující kapitole této bakalářské práce se zabývám rozdělením a popisem 

základních konstrukčních prvků redlerů a popisu jejich funkce. 

4.1 TAŽNÝ ORGÁN – ŘETĚZ S UNÁŠEČI 

 Unášecí řetězy lze dělit na jednoduché, vidlicové, dvojité a dvojité kombinované. 

Jednoduché řetězy se používají pro žlaby šířky menší než 250 mm, v případě větší šířky žlabu 

se používají řetězy dvojité a to z důvodu rozložení působících sil. Řetězy redlerů se vyrábějí 

pevně spojeny s unášečem nebo rozebíratelné. Jelikož dochází k rychlému opotřebení unášečů 

je výhodnější používat řetězy s unášeči rozebíratelné.  

 Unášeče dělíme dle jejich konstrukčního tvaru na ploché či tvarované. Ploché unášeče 

se převážně používají pro vodorovnou, nebo skloněnou (do 12°) dopravu, naopak tvarované 

unášeče primárně pro svislou dopravu. V případě, že je šířka žlabu menší než 500 mm, 

používá se zpravidla jediný unášecí řetěz, pokud je šířka větší než 500 mm, navrhují se 

unášecí řetězy dvojité. Rozteč článků řetězu je normalizovaná a mimo výjimky se užívají 

rozteče o velikosti 100, 125, 160, 200 a 250 mm. Výška unášečů se navrhuje na základě 

fyzikálních vlastností dopravovaného materiálu, dle šířky žlabu a rozteče řetězů. Články 

řetězů se vyrábějí kováním v zápustkách z oceli třídy 12 010 a dále se kalí, případně 

cementují. Unášeče jsou vyráběny z konstrukční oceli třídy 11 370. Pro šikmý sklon se 

používají řetězy s vysoce profilovanými unášeči, nebo s plastovými deskami, které jsou 

k unášeči přichyceny šrouby či nýty[1],[2] 

Obr. 10 Řetěze s unášeči vodorovného redleru: a) jednoduché b) vidlicové c) dvojité kombinované 

d)řetěz pro vodorovný okružný redler, 1 – řetěz, 2 – unášeč [1] 
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4.2 ŽLABY 

 Žlaby redlerů jsou složeny převážně z  dílců obdélníkového tvaru a nejčastěji jsou 

vyráběny z oceli, která je povrchově upravena, nejčastěji nátěry. Jednotlivé dílce žlabů jsou k 

sobě spojovány šrouby na přírubu, v ojedinělých případech jsou k sobě svařovány. 

Rozebíratelné žlaby mají tu výhodu, že při mechanickém poškození jednoho dílce, lze 

jednoduše tento dílec nahradit dílcem novým. Další výhodou je snadná úprava délky redleru 

přidáním případně odebráním dílce. Víka žlabů jsou ve většině případů spojeny se stěnami 

žlabů šrouby a utěsněna pryžovým těsněním, což snižuje prašnost v okolí dopravníku. 

V případě dopravy materiálu vyšší teploty je pryžové těsnění nahrazeno těsněním z materiálu 

odolného vůči vysokým teplotám. Žlaby se nejčastěji vyrábějí z ocelového plechu tloušťky 3 

až 8 mm. Spodní část žlabu se ve většině případů navrhuje jako vyztužená eventuálně 

vyměnitelná, a to z důvodu vyššího opotřebení, než je tomu u stěn a víka žlabů. Toto 

opotřebení spodní části žlabu je způsobeno pohybem řetězu s unášečem přímo po dně žlabu. 

V horní části žlabu mohou být připevněny vodící válečky, nebo kluzné lišty, podpírající 

vratnou část unášecího řetězu[1],[2]. 

4.3 POHÁNĚCÍ STANICE 

 Poháněcí stanice se skládá z elektromotoru s převodovkou, popřípadě je elektromotor 

s převodovkou spojen pomocí spojky. Hnací řetězové kolo je poháněno pomocí hřídele, která 

je zavedena do výstupu převodovky. Tvar ozubeného kola má nejčastěji 6 až 8 zubů a jeho 

tvar je volen dle typu unášecího řetězu. Ve spodní části poháněcí stanice je umístěna výsypka, 

kterou se odvádí dopravovaný materiál. Tato výsypka je zde i v případě, že je materiál 

odváděn na jiném místě dopravníku, a to kvůli zamezení hromadění dopravovaného materiálu 

v místě poháněcí stanice. Poháněcí stanice je ke žlabu přišroubována na přírubu[1],[2]. 

  

Obr. 11 Typy unášečů skloněných a svislých redlerů: a) pro sklon 15 až 30°  b),c) pro sklon 30 až 90° 
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Obr. 12 Poháněcí stanice Stoza [4] 

4.4 NAPÍNACÍ STANICE 

 Napínací stanice je umístěna v místě vstupu dopravovaného materiálu do redleru, tedy 

na opačné straně redleru než poháněcí stanice. Napínací stanice slouží k napínání unášecího 

řetězu pomocí napínacího kola, kdy se k napínání využívá šroubů nebo závaží. Při využití 

napínání pomocí závaží je docíleno konstantní hodnoty napínací síly, ovšem ve většině 

případů se využívá napínání pomocí šroubů a to z důvodu jednoduché změny napínací síly. 

Napínací stanice je stejně jako poháněcí stanice ke žlabu přišroubována na přírubu[1],[2]. 
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 5 TEORETICKÝ PŘÍSTUP K VÝPOČTŮM 
 V následující kapitole této bakalářské práce popisuji teorie určení napětí dle Rankina a 

Janssena, aplikuji Janssenovu teorii na svislé redlery a teoreticky popisuji funkční výpočet 

vodorovného redleru. 

5.1 TEORIE DLE RANKINA 

 Teorie dle Rankina slouží k určení napětí u nízké zásobníky do výšky h ≤ (8÷10)∙R, 

kde R je hydraulický poloměr, který se určí jako poměr průřezu ku obvodu průřezu. Tuto 

teorii lze využít pro výpočet napětí ve žlabech či skluzech. Jelikož se dle Rankina zanedbává 

vliv tření materiálu o stěny nízkých zásobníků, můžeme uvažovat největší hlavní napětí σ1 

jako hydrostatický tlak. Největší hlavní napětí tedy můžeme vyjádřit následujícím 

vztahem[6]: 

                 (1)  

Pro nejmenší hlavní napětí můžeme zapsat rovnici ve tvaru: 

                        (2)  

kde k je součinitel bočního napětí. Podle obr. 13 lze vyjádřit tento koeficient ve tvaru: 

   
  
  

  
      

      
     

 

 
 
 

 
  

(3)  

 Kde:  σ1... největší hlavní napětí v partikulárním materiálu [MPa] 

  σ2... nejmenší hlavní napětí v partikulárním materiálu [MPa] 

  k… součinitel bočního napětí 

  y…hloubka, ve které působí napětí [m]  

     úhel vnitřního tření v partikulárním materiálu [rad] 

  ρs… sypná hmotnost partikulární látky [kg.m
-3

] 

  g… tíhové zrychlení [m.s
-2

] 

Rovnice 2 je označována jako Rankinova rovnice. 

  



BRNO 2014 

 

 

 

23 
 

TEORETICKÝ PŘÍSTUP K VÝPOČTŮM 

 

 

 

5.2 TEORIE DLE JANSSENA 

 Tato teorie je využívána pro větší zásobníky - sila. Je zde uplatněn vliv tření 

partikulární látky o stěny zásobníku. Teorie dle Janssena se také využívá při určování napětí 

v dopravnících, a oproti Rankinově teorii je přesnější, jelikož uvažuje tření materiálu o stěny 

dopravníku [7]. 

                                          (4)  

                                   (5)  

   
     

                
 

   

      
        

    
 

 
     

   

     
 

     
   

 

(6)  

Aby byla možná další úprava je potřeba zavést substituci. Ta byla zavedena právě Janssenem 

a slouží k tomu, aby bylo možné danou rovnici dále integrovat. Tato substituce má tvar: 

       
 

     
     

(7)  

 

  

Obr. 13 Napjatostní stav sypké látky [7] 



BRNO 2014 

 

 

 

24 
 

TEORETICKÝ PŘÍSTUP K VÝPOČTŮM 

 

 
Derivováním této substituce získáme tvar: 

         (8)  

Aby bylo možné pokračovat ve výpočtu je potřeba zavést integrální meze. Pro hloubku y = y 

je hodnota největšího napětí σ1 = σ1 a horní integrální mez ve tvaru         
 

     
   . 

Pro hloubku y = 0 je hodnota největšího napětí σ1 = σ0. Tato hodnota napětí je σ0 = 0 a dolní 

integrální mez         
 

     
   . Po dosazení substituce do rovnice 6 získáme rovnice 

tvaru: 

    

 
     

  

 
 

(9)  

V tomto tvaru je rovnice vhodná k integraci: 

   
 

 

  
 

     
  

  

 

  

  

 
(10)  

Integrací rovnice 10 získáme rovnici ve tvaru: 

    
 
  

 

     
        

  
 

(11)  

Dosazením integračních mezí a následnou úpravou rovnice 11 získáme rovnici ve tvaru: 

 
 

 
     

   
     

 
     

   

     
 

     
   

 

(12)  

Následným odlogaritmováním a úpravou složených zlomků získáme rovnici ve tvaru: 

  
       

  
     

 
     

   

     
 

     
   

 

(13)  

V této fázi úpravy stačí pouze vyjádřit hodnotu pro největší hlavní napětí, a následně 

vyjádříme hodnotu nejmenšího hlavního napětí v závislosti na koeficientu k: 

        
 

     
      

       
       

 
       

  
(14)  

          ∙    
 

 
 

 

 
  

(15)  
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5.3  MĚRNÉ TLAKY V SYPKÝCH MATERIÁLECH 

 Janssenovu teorii odvozenou v předchozí kapitole lze aplikovat při výpočtu měrných 

tlaků v úzkých a vysokých nádobách. To znamená, že můžeme aplikovat tuto teorii na pohyb 

sypkého materiálu ve svislém redleru směrem vzhůru (obr. 14) a určit tak tlaky působící na 

dopravovaný materiál.  

 

Aby bylo možné odvodit vztahy pro vodorovné a svislé tlaky, musíme uvažovat rovnováhu 

elementární vrstvy materiálu o tloušťce dy. Podle obr. 14 lze zapsat diferenciální rovnici 

silové rovnováhy ve tvaru: 

                                         (16)  

  

Obr. 14 Působení tlaků na elementární vrstvu materiálu 
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Rovnice 16 nám vyjadřuje silové působení na dopravovaný materiál při pohybu ve svislém 

redler vzhůru. Řešením této diferenciální rovnice a její úpravou získáme rovnici ve tvaru: 

                                   (17)  

   
     

                
 

   

      
        

    

 

 
     

   

     
 

     
   

 

 

   

 
     

   

     
 

     
   

   

(18)  

V tento moment musíme zavést substituci u a pokračovat v dalších úpravách.  

       
 

     
     

(19)  

Derivací rovnice 19 podle py, získáme rovnici ve tvaru: 

        (20)  

Po dosazení rovnice 19 a 20 do rovnice 18 získáme rovnici ve tvaru: 

   

 
     

  

 
 

(21)  

V tomto tvaru je rovnice vhodná k integraci: 

   
 

 

 
 

     
  

  

 

  

  

 
(22)  

Aby bylo možné pokračovat ve výpočtu je potřeba zavést integrální meze. Pro hloubku y = y 

je hodnota tlaku py = py a horní integrální mez ve tvaru         
 

     
   .  

Pro hloubku y = 0 je hodnota tlaku py = p0. Tato hodnota je rovna nule a dolní integrální mez 

        
 

     
   . Následným integrováním rovnice 22 získáme rovnici tvaru: 

 

    
 
 

 

     
        

  
 

(23)  
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Dosazením integračních mezí, získáme z rovnice 23 rovnici: 

 

 
     

   
     

 
     

   

     
 

     

 

(24)  

Odlogaritmováním rovnice 24 získáme rovnici ve tvaru: 

 

 
 

      
     

 
     

   

     
 

     

 

(25)  

V tento moment můžeme jednoduchou úpravou vyjádřit hodnotu py. Rovnice pro měrný tlak 

ve svislém směru má tedy tvar: 

            
 
     

(26)  

Kde hodnotu a je rovna: 

  
 

     
 

(27)  

A tedy rovnice pro měrný tlak ve vodorovném směru má tvar: 

              
 
     

(28)  

Kde k je součinitel bočního napětí a lze určit jako:    

   
  
  

  
      

      
     

 

 
 
 

 
  

(29)  

Rovnice 26 a 28 se nazývají Janssenovy rovnice a vyjadřují hodnotu působících tlaků na 

elementární vrstvu dopravovaného materiálu.  
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5.4  VÝPOČET SIL CELKOVÉHO ODPORU SVISLÉHO REDLERU 

 Měrný tlak v sypké látce je popsán Janssenovými rovnicemi (26,28) a jeho průběh má 

v závislosti na hloubce y exponenciální průběh. Díky prudkému nárůstu měrných tlaků je 

možno dopravování vrstvy materiálu o malé výšce. Celkovou výšku redleru si rozdělíme na n 

úseků, kde výška tohoto úseku je rovna rozteči unášečů t. Podle této úvahy můžeme říci,  

že i dopravovaný materiál ve žlabu je rozdělen na n vrstev[1]. 

 Odpor vlivem tření mezi částicemi dopravovaného materiálu a stěnami žlabu bude mít 

hodnotu: 

          
 

 

 

kde: o… obvod průřezu žlabu [m] 

        f…  součinitel smykového tření mezi materiálem a stěnami žlabu 

        px…měrný tlak ve vodorovném směru 

        dy... výška elementární vrstvy materiálu [m] 

(30)  

 

Po dosazení měrného tlaku px do rovnice 30, celou rovnici integrujeme a získáme rovnici: 

           
 
       

 

 

          
 
            

(31)  

Tahová síla řetězu musí překonat kromě odporu vlivem tření mezi částicemi dopravovaného 

materiálu a stěnami žlabu také tíhové účinky materiálu. Ty se dají popsat rovnicí (32)[2]: 

                 (32)  

Poté můžeme celkový odpor tření mezi částicemi dopravovaného materiálu a stěnami žlabu 

zapsat ve tvaru: 

             (33)  

Část síly F1 se přenáší unášečem přímo na řetěz a další část této síly, označme ji jako F12, se 

přenáší průřezem S2  na spodní vrstvu materiálu. Předpokládejme poměr[2]:  

  
  
 

  
   
  

 

kde… S je celkový průřez žlabu S = S1 + S2 dle obr. 15 

(34)  
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V  rovině druhé příčky shora bude působit jednak třecí odpor odpovídající výšce t, tj.: 

             
 
      

(35)  

A také zde bude působit tlak první příčky přenesený na příčku druhou F12. Celková síla 

působící na druhou příčku tedy bude [2]: 

                    
 
                    

 
               

(36)  

Stejně jako se z první vrstvy do druhé přenesla část síly F1, tak obdobně se z druhé vrstvy 

materiálu do třetí přenese část síly F2. Tuto sílu označíme F22. Její velikost bude[2]: 

         (37)  

  

Obr. 15 Příčný průřez svislého redleru 
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Na třetí příčku bude působit síla, která bude mít hodnotu: 

            
 
            

          
 
               

 
               

          
 
                    

(38)  

Takto můžeme celý výpočet působících sil opakovat až do n-té vrstvy materiálu a můžeme 

rovnici zapsat ve tvaru: 

            
 
                              

(39)  

Zde můžeme říci, že část rovnice (39)                    je geometrická řada, 

kterou můžeme snadno upravit a vypočítat její součet. 

        
    

   
    

(40)  

kde  Sn … je součet geometrické řady  

  a1 … je první člen geometrické řady 

  q … je kvocient, kde   
    

  
  

Po vyřešení této geometrické řady, můžeme rovnici pro n-tou vrstvu materiálu psát ve tvaru:  

            
 
      

    

   
      

(41)  

Pokud budeme uvažovat velký počet unášečů, tj. n→ ∞, můžeme hodnotu síly Fn zapsat ve 

tvaru[2]: 

            
 
      

 

   
      

(42)  

Tuto sílu můžeme pokládat za průměrnou hodnotu odporu jedné vrstvy materiálu o výšce t, 

při celkové výšce redleru H = n∙t, bude celková odporová síla svislé větve redleru rovna [2]: 

        
          

 
     

       
      

(43)  
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5.5 FUNKČNÍ VÝPOČET VODOROVNÉHO REDLERU  

 Zadané parametry: 

- dopravní množství             
- dopravní vzdálenost       
- sypná hmotnost dopravovaného materiálu         

    a sypný úhel       
- bližší provozní podmínky 

 

a) volba dopravní rychlosti 

Dopravní rychlost se volí z řady hodnot: 

v = (0,063; 0,08; 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4)         
 

Dopravní rychlost volíme na základě vlastností materiálů a dopravním množství 

materiálu. 

 

b) určení pracovního průřezu a volba hlavních rozměrů žlabu 

Vyjdeme ze vztahu pro výpočet dopravního množství: 

                
    (44)  

odtud vyjádříme pracovní průřez: 

  
 

      
      

      součinitel vyjadřující zmenšení pracovního průřezu S tažným orgánem 

              

(45)  

  

Pracovní průřez je dán vztahem: 

            

    šířka žlabu [m] 

    celková výška dopravované vrstvy materiálu         [m] 

(46)  

Celková výška unášeného materiálu se skládá z výšky unášečů (h1) a z výšky spojité 

vrstvy (h2). Pro stanovení rozměrů b a h se vychází z tab.1, kde  pro potřebnou plochu 

pracovního průřezu S vybereme nejbližší vyšší hodnotu a podle ní určíme hodnotu 

šířky žlabu b a  celkové výšky h.[2]  
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Tab. 1 Určení šířky žlabu a výšky vrstvy 

Výška 

vrstvy 

h [mm] 

Šířka žlabu b [mm] 

160 200 250 320 400 500 650 800 1000 

Pracovní průřez S [m
2
] 

125 0,020 0,025               

160 0,025 0,032 0,040             

200   0,040 0,050 0,063           

250     0,063 0,080 0,100 0,125       

320       0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 

400         0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 

500           0,250 0,315 0,400   

 

c) volba řetězu 
 

Řetěz redleru se volí na základě maximálního tahu v řetězu F na hřídeli hnací řetězky. 

Tato síla se určí podle předběžného výpočtu výkonu hnacího motoru. Výkon na hřídeli 

hnací řetězky bude:[2] 

 

I. U redleru bez mezidna  

    
     

   
          

(47)  

II. U redleru s mezidnem 

    
              

   
          

kde :     součinitel odporu 

    délka mezidna (vratného vedení) [m] 

(48)  

 Součinitel odporu určíme z tab. 2. Součinitel odporu je závislí na šířce žlabu b a 

 součiniteli smykového tření mezi částicemi materiálu a žlabem f [2]. 

 

 Maximální síla v řetězu lze tedy vyjádřit jako: 

  
 

 
     

(49)  
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Tab. 2 

f 

Šířka žlabu B [mm] 

160 200 250 320 400 500 650 800 1000 

Součinitel odporu μ 

0,3 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,65 

0,4 1,8 1,5 1,3 1,1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,8 

0,5 2 1,7 1,5 1,3 1,1 1,05 1 0,95 0,95 

0,6 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,15 1,1 1,1 

0,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,25 1,25 

0,8 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,45 1,4 1,4 

 

 Uvedené hodnoty součinitele μ platí pro délky redlerů větší než 40 m. Pro délky menší 

 je nutné tyto hodnoty navýšit o 5 % pro každých dalších 10 m[2]. 

 

d) výpočet jednotlivých odporů 
 

I. Odpor vlivem tření materiálu o dno žlabu 

                 (50)  

II. Odpor vlivem tření materiálu o stěny žlabu 

                
 

 
 
 

 
      (51)  

III. Odpor vlivem tření unášecího řetězu o dno žlabu 

                  

      součinitel smykového tření mezi unášecím řetězem a dnem žlabu. Běžně se 

volí              

(52)  

IV. Odpor vlivem tření unášecího řetězu o vratné vedení (mezidno) 

                 

    délka vratného vedení [m]  

(53)  

  



BRNO 2014 

 

 

 

34 
 

TEORETICKÝ PŘÍSTUP K VÝPOČTŮM 

 

 
V. Odpor napínacího řetězového kola 

          
 

  
    

  

  
        

    napínací síla [N]  

   průměr čepu unášecího řetězu [m] 

    roztečný průměr napínací řetězky [m] 

    průměr čepu napínací řetězky v ložiskách 

    součinitel tření unášecího řetězu. Volí se v rozmezí             

    součinitel čepového tření v ložiskách řetězky  

(54)  

  Napínací síla FN se stanoví na základě podmínky, aby minimální síla v tažném 

elementu byla Tmin = 1500 až 3000 N. Pro vodorovnou dopravu bude dle obr. 16 platit: 

                  (55)  

 

VI. Odpor hnací řetězové kladky 

                   
 

  
  č 

  

  
        

    roztečný průměr hnací řetězky [m] 

    průměr čepu hnací řetězky [m] 

(56)  

  

Obr. 16 Stanovení napínací síly FN 
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e) pevnostní kontrola unášecího řetězu 

 

Maximální síla v řetězu bude dle obr. 16 v místě 1 a bude mít velikost: 

       
  
 

                 
(57)  

 

Minimální síla v řetězu bude dle obr. 16 v místě 2 a bude mít velikost: 

      
  
 

        
(58)  

 

Pro zajištění bezpečného provozu, musí platit: 

     
  
  

     
(59)  

v případě dvou řetězů platí podmínka: 

     
  

         
     

(60)  

f) stanovení výkonu hnacího motoru 

    
                

 
     

kde: η… účinnost mechanického převodu mezi motorem a hnací řetězovou 

kladkou, η ≈ 0,8 

(61)  
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 6 DOPRAVOVANÝ MATERIÁL 
 V následující kapitole definuji partikulární materiál, popisuji základní mechanické 

vlastnosti sypkých materiálů a jejich klasifikaci dle European federation of materials 

handling. V poslední části této kapitoly popisuji různé druhy materiálů, jež lze dopravovat 

pomocí redlerů.  

6.1 DEFINICE PARTIKULÁRNÍHO MATERIÁLU 

 Partikulární materiály jsou složeny ze vzájemně se dotýkajících částic pevné fáze 

tvořící skelet a z fáze tekuté, zaplňující mezery mezi jednotlivými částicemi- póry. Vzájemný 

kontakt částic omezuje volnost pohybu jednotlivých pevných částic [8].  

 Velikost částic těchto materiálů je jedním z klíčových parametrů ovlivňující jejich 

chování. Při rostoucí velikosti částic materiálu klesají jejich relativní soudržné síly, proto je 

pro tyto materiály používán termín sypký materiál či sypké hmoty[8]. 

6.2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

 Mechanické chování sypkého materiálu je složitým odrazem pohybu každé částice a 

ve velké míře se liší od mechanického chování spojitých materiálů. Pohyblivost částic 

sypkého materiálu způsobuje změnu stavu sypkých materiálů ve velmi úzkých mezí. 

Z hlediska zvolení způsobu dopravy a dopravního zařízení jsou důležité tyto vlastnosti 

materiálů [3]. 

 Zrnitost je složení materiálů podle velikosti zrna a je vyjádřena procentuálním 

obsahem zvolené třídy zrnitosti [3]. 

 Vlhkost je definována jako obsah vody ve vzorku určená v procentech hmotnosti. 

Obsah vody v sypkých materiálech se během dopravy, skladování a expedice neustále mění. 

Vlhkost a schopnost materiálu přijímat vodu je důležitá vlastnost, která nám určuje míru 

nalepování a namrzání sypkých materiálů na dopravní zařízení. [3]  

 Sypný úhel ψs je úhel mezi vodorovnou rovinou a tečnou ke svahu volně nasypaného 

materiálu. Ovšem při dopravě materiálu dochází ke zmenšení sypného úhlu, to je zapříčiněno 

otřesy dopravníku. Tento úhel se nazývá dynamický sypný úhel a značí se ψd  [3]. 

 Úhel vnitřního tření φ zahrnuje tření mezi jednotlivými zrny materiálu. Úhel 

vnitřního tření sypkého materiálu s nárůstem největšího hlavního napětí σ1 zvětšuje [3]. 

 Úhel vnějšího tření je úhel, při kterém sypký materiál začíná klouzat po podložce. Je 

potřeba rozlišovat úhel vnějšího tření za klidu a za pohybu [3].  

 Soudržnost sypkých materiálů je jedna ze základních vlastností a jedná se o 

schopnost přenášet vnitřním třením nejen smyková a tlaková namáhání, ale i malá namáhání 

tahová a krutová. Ideální sypký materiál je ten, který je schopen přenášet pouze smykové a 

tlakové namáhání [3].  
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6.3 KLASIFIKACE SYPKÝCH MATERIÁLŮ DLE EUROPEAN FEDERATION OF 

MATERIALS HANDLING  

 Redlery ve většině případů dopravují sypké materiály. Jeden z návrhů pro klasifikaci 

těchto materiálů do skupin vypracovala European federation of materials handling zkráceně 

FEM, podle které lze sypké materiály charakterizovat pěti základními údaji[3]: 

1. Zrnitost    A až K, I až VI 

2. Soudržnost    1 až 6  

3. Chování během dopravy  o až x 

4. Objemová hmotnost   ρv [kg. m
-3

]  

5. Teplota    t [°C] 

Zrnitost je udávána dvěma znaky. První znak označený A – K udává velikost, respektive 

rozměr zrna, viz tab.3. [3]. 

Tab. 3 Značení zrnitosti sypkého materiálu[3] 

Označení Velikost zrna [mm] 

A                                    do 0,4   

B od 0,4                         do 1,0 

C od 1,0                         do 3,0 

D od 3,0                         do 10 

E od 10                          do 25 

F od 25                          do 50 

G od 50                          do 75 

H od 75                          do 150 

J od 150                        do 300 

K od 300 výše 

 

Druhý znak zrnitosti je značen římskými číslicemi a udává tvar zrna takto: 

I. Ostré hrany s přibližně stejnými rozměry ve všech dimenzích 

II. Ostré hrany, u nichž je jeden rozměr zřetelně větší než ostatní 

III. Ostré hrany, u nichž je jeden rozměr podstatně menší než ostatní 

IV. Zaoblené hrany s přibližně stejnými rozměry ve všech dimenzích 

V. Zaoblené hrany mající jeden rozměr podstatně větší než ostatní 

VI. Vláknité, zkadeřené, článkovité 

Soudržnost se značí arabskými číslice v tomto odstupňování[3]: 

1. Materiál ve vzduchu se vznášející a tekoucí jako tekutina 

2. Lehce tekoucí materiál, sypný úhel menší než 30° 

3. Normálně tekoucí materiál, sypný úhel mezi 30° až 45° 

4. Těžce tekoucí materiál, sypný úhel 45° až 60° 

5. Soudržný materiál, sypný úhel větší než 60° 
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6. Materiál netvořící skluzy, netekoucí, se sklonem ke tvoření kleneb a těžko od 

sebe oddělitelný 

 Chování materiálu během dopravy se označuje malými písmeny a obsahuje 10 

skupin vlastností, které jsou pro dopravu významné. Tyto vlastnosti jsou uvedeny v tab.4 [3]. 

Tab. 4 Označení vlastností materiálu při dopravě [3] 

Označení Vlastnost Příklad materiálu 

o abrazivní koks, křemen, struska 

p korozivní kuchyňská sůl 

q křehký mýdlové vločky 

r explozivní uhelný prach 

s hořlavý dřevěné hobliny a třísky 

t prachovitý cement 

u vlhký (v %)  písek 

v lepivý vlhká hlína 

w hygroskopický sádra, kuchyňská sůl 

x páchnoucí odpadky 

 

 Objemová hmotnost je vyjádřena jako podíl hmotnosti a příslušného objemu 

v kubických metrech [3]. 

  

 Teplota dopravovaného materiálu je udávána ve °C, při dopravování materiálů 

redlery není doporučováno dopravovat materiály zahřáté na teplotu větší jak 300 °C. 

V opačném případě může docházet k nalepování materiálu na unášeče či na žlab redleru. [3]. 

 

6.4 PŘEHLED DOPRAVOVANÝCH MATERIÁLŮ 

 Redlery jsou určeny k dopravě sypkých jemnozrnných a hrubozrnných materiálu o 

zrnitosti až 50 mm. Redlery dopravují materiál v různých odvětvích průmyslu, a to např. 

v zemědělství a potravinářství, ve výrobě stavebních hmot, důlním a chemickém průmyslu a 

dalších. 

Zemědělský a potravinářský průmysl 

 Pomocí redlerů je v zemědělském a potravinářském průmyslu dopravována velká 

škála materiálu např.: 

 krmné směsi 

 obiloviny 

 slad 

 šroty 
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 V následující tabulce jsou uvedeny velikosti zrn často dopravovaných obilovin.  

Tab. 5 Velikosti zrn obilovin [5] 

Obilovina 
rozsah délky 

[mm] 

rozsah šířky 

[mm] 

pšenice 5 - 8 2,5 - 4,5 

žito 4,5 - 10 1,5 - 3,5 

ječmen 8 - 14 1,0 - 4,5 

oves 6 - 13 1,0 - 4,5 

kukuřice 8 - 17 5 - 15 

 

Výroba stavebních hmot: 

 Redlery jsou také ve velké míře využívány k dopravě surovin a finálních produktů ve 

výrobě suchých stavebních hmot jako např.:  

 Suché maltové směsi 

 Písek suchý 

 Cement resp. slínek 

 Vápno 

 

Doprava těchto materiálů je složitá v tom, že při výrobě požadovaných produktů dochází 

k častým změnám fyzikálních vlastností materiálu, což způsobuje nalepování na prvcích 

redlerů a může dojít i k zhoršení provozních podmínek. Na tyto změny se musí brát ohled při 

návrhu redleru. 

 

Důlní a chemický průmysl 

  

 Dalším průmyslovým odvětvím, ve kterém se využívá dopravy materiálů pomocí 

redlerů je důlní a chemický průmysl. V důlním průmyslu se pomocí redleru mohou 

dopravovat vytěžené horniny, jako je uhlí, bauxit, koks a další, ale musí se jednat o materiály 

do zrnitosti 50 mm. V chemickém průmyslu se redlery využívají k dopravě fosfátů, sody, solí, 

a dalších. V těchto odvětvích průmyslu může docházet k výbuchům dopravovaných materiálů, 

proto se musí redlery navrhovat s ohledem na tyto podmínky. 
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 V následující tabulce jsou zobrazeny základní mechanicko-fyzikální parametry 

vybraných sypkých materiálů, které lze dopravovat pomocí redlerů.  

Tab. 6 Přehled mechanicko-fyzikálních parametrů sypkých materiálů[2] 

Dopravovaný 

materiál 

Sypná 

hmotnost ρ 

[kg.m
-3

] 

Sypný 

úhel ψs 

[°] 

Dynamický 

sypný úhel ψd 

[°] 

Souč. tření o 

stěny a dno 

žlabu f 

Uhlí 720 - 960 22 - 40 15 - 20 0,3 - 0,75 

Soda 1280 29 10 0,45 

Sůl 1200 25 - 35 10 - 15 0,7 - 0,9 

Koksová krupice 400 34 15 0,6 

Obiloviny 700 - 800 20 - 35 10 0,27 

Písek suchý 1500 - 1600 30 - 45 10 -15 0,6 - 0,8 

Cement, slínek 1200 - 1600 10 5 0,6 - 0,8 

Fosfát 800 - 1500 30 - 45 20 0,45 - 0,9 

Dřevěné hobliny a 

třísky 
500 - 800 10 7 0,24 
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ZÁVĚR 
 Cílem této bakalářské práce bylo popsat konstrukční řešení redlerů. Jelikož je 

konstrukční řešení redlerů velmi podobné s konstrukčním řešením hřeblových dopravníků 

rozhodl jsem se zařadit jejich popis na úvod této bakalářské práce. Na základě dopravní trasy 

lze redlery dělit na přímé, lomené a okružní. Vodorovné redlery se nejčastěji používají na 

dopravu materiálů v technologických linkách mezi zařízeními, kdežto svislé redlery se 

používají při dopravě materiálů do zásobníků či sil. Na základě rozměrů redleru a množství 

dopravovaného materiálu se navrhují redlery jednořetězové nebo dvouřetězové. Základní 

konstrukční prvky vodorovných a svislých redlerů jsou z velké části identické. Mezi tyto 

prvky patří řetěz s unášeči, dopravní žlab, poháněcí a napínací stanice. Na základě 

technologie výroby dopravních žlabů jsou žlaby svařeny jako jeden celek nebo jsou dílce 

žlabu šroubovány na přírubu. U obou technologií výroby jsou víka žlabů odnímatelné. 

Výhodou žlabů šroubovaných na přírubu je snadná konstrukční úprava jejich délky a 

jednoduchá možnost výměny opotřebeného dílce. Jelikož jsou redlery často využívány 

v průmyslové výrobě sypkých hmot existuje velká řada výrobců. Jako příklad konstrukčního 

řešení redlerů jsem zvolil dopravník vyrobený firmou Di Matteo, který je provozován 

v drtírně tříděného komunálního a průmyslového odpadu Pezinok.  

 Dalším cílem této bakalářské práce bylo teoreticky popsat přístup k výpočtům redlerů. 

Ve této práci uvádím výpočet napětí působící na dopravovaný materiál dle Rankinovi a 

Janssenovi teorie. Obě teorie lze aplikovat na výpočet napětí a měrných tlaků, působících na 

materiál při dopravě ve svislém redleru. Janssenova teorie, na rozdíl od teorie dle Rankina, 

uvažuje tření mezi materiálem a stěnami žlabu a z toho důvodu je tato teorie přesnější a dle 

mého názoru vhodnější ji používat při návrhu svislých redlerů. Dále se v této části bakalářské 

práce zabývám teoretickým návrhem vodorovného redleru. 

 Poslední část této bakalářské práce je věnována dopravovaným materiálům pomocí 

redlerů. Jelikož jsou redlery primárně určeny k dopravě sypkých (partikulárních) materiálů 

uvádím na základě odborné literatury jejich definici, základní mechanické vlastnosti těchto 

materiálů a jejich klasifikaci dle European federation of materials handling. Tato klasifikace 

nám rozděluje dopravované materiály do skupin dle základních materiálových vlastností. Na 

závěr této bakalářské práce uvádím přehled vybraných dopravovaných materiálů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a1 [/] první člen geometrické řady 

b [m] šířka žlabu 

d [m] průměr čepu unášecího řetězu 

D1 [m] rozteč průměru napínací řetězky 

d1 [m] průměr čepu napínací řetězky v ložiskách 

dy [m] výška elementární vrstvy materiálu 

F [N] maximální síla v řetězu 

f [/] součinitel smykového tření mezi částicemi materiálu a žlabem 

F1 [N] odpor vlivem tření materiálu o dno žlabu 

f1 [/] součinitel tření mezi unášecím řetězem a dnem žlabu 

F12 [N] síla přenášená průřezem S2 na spodní vrstvu materiálu 

F2 [N] odpor vlivem tření materiálu o stěny žlabu 

f2 [/] součinitel tření unášecího řetězu 

F22 [N] část odporové síly F2 

F2t [N] třecí odpor 

F3 [N] odpor vlivem tření unášecího řetězu o dno žlabu 

F4 [N] odpor vlivem tření unášecího řetězu o vratné vedení 

F5 [N] odpor napínací řetězky 

F6 [N] odpor hnací řetězové kladky 

Fc [N] celkový odpor svislý větve redleru 

Fc [N] celková odporová síla 

fč [/] součinitel čepového tření v ložiskách řetězky 

FN [N] napínací síla 

Fn [N] odporová síla v n-té vrstvě materiálu 

Fo [N] obvodová síla 

g [m.s
-2

] tíhové zrychlení 

G1 [N] tíhové účinky materiálu 

h [m] celková výška dopravovaného materiálu 

k [/] součinitel bočního napětí 

L [m] dopravní vzdálenost 

L1 [m] délka mezidna 

o [m] obvod průřezu žlabu 
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P [W] výkon hřídele hnací řetězky 

px [Pa] měrný tlak ve vodorovném směru 

py [Pa] měrný tlak ve svislém směru 

Q [kg.s
-1

] dopravní množství 

q [kg.m
-3

] měrná hmotnost materiálu 

q [/] kvocient 

S [m
2
] pracovní průřez 

Sn [/] součet geometrické řady 

t [m] rozteč unášečů 

T1 [N] odpor vlivem tření mezi částicemi materiálu a stěnami žlabu 

Tmax [N] maximální síla v unášecím řetězu 

Tmin [N] minimální síla v unášecím řetězu 

v [m.s
-1

] dopravní rychlost 

y [m] hloubka, ve které působí tlak na partikulární materiál 

η [%] účinnost mechanického převodu mezi motorem a hnací řetězovou kladkou 

λ [/] poměr příčného průřezu S2 ku celkovému průřezu S 

μ [/] součinitel odporu 

ρ [kg.m
-3

] sypná hmotnost 

ρ [kg.m
-3

] sypná hmotnost dopravovaného materiálu 

σ0 [MPa] napětí působící na povrch partikulární látky 

σ1 [MPa] největší hlavní napětí v partikulárním materiálu 

σ2 [MPa] nejmenší hlavní napětí v partikulárním materiálu 

φ [rad] úhel vnitřního tření v partikulárním materiálu 

ψ [/] součinitel vyjadřující zmenšení pracovního průřezu 

ψd [°] dynamický sypný úhel 

ψs [°] sypný úhel 
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SEZNAM PŘÍLOH 
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