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Anotace:  

 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro zadaný materiál a 

dopravní výkon. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje 

hlavní rozměry a návrh pohonu. Se znalostí předmětu pružnost - pevnost je vypočten 

pevnostní výpočet osy napínacího bubnu. Jednotlivé komponenty dopravníku jsou voleny z 

katalogů současných firem zabývajících se touto problematikou a jejichž zboží je dostupné 

v České republice. 
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Annotation: 

 

This project proposes a conveyor belt for given material and transport output. A functional 

calculation is carried out ČSN ISO 5048 which specifies main dimensions and propulsion 

proposal. Based on strength analysis, calculation of shaft of driving drum is performed. 

Individual components of conveyor are chosen from catalogues of the companies, which are 

engaged in these questions, whose products are accessible in the Czech Republic.   
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1 Úvod 

1.1 Použití pásových dopravníků 
Pásové dopravníky patří k nejrozšířenějším prostředkům kontinuální dopravy sypkých látek. 

Mezi obrovské výhody řadíme jejich vysoký dopravní výkon, hospodárnost provozu, nízké 

požadavky na údržbu. Četně jsou využívány v oblastech průmyslu, dobývání a zpracování 

nerostných surovin, průmyslu paliv a energetiky, zpracování odpadů, stavebním průmyslu a 

jinde. 

1.2 Konstruk ční návrh dopravníku 

 
Schéma 1 

1 napínací stanice    2 násypka                        

3 válečky horní větve    4 pás              

5 rám      6 poháněcí stanice            

7 válečky dolní větve    8 čistič pásu  

2 Konstruk ční řešení 

2.1 Poháněcí stanice 
Pro pohon pásového dopravníku je zvolen elektrobuben od firmy Rulmeca, který je pevně 

uložen na rámu dopravníku. Tento moderní způsob pohonu nahrazuje klasické uspořádání 

čímž je elektromotor, převodová skříň, spojka a hnací buben. Na základě výpočtů je použit 

elektrobuben typu RULMECA 320M. Tento produkt v České republice prodává firma VVV 

MOST s.r.o. Buben s integrovaným elektromotorem a planetovou převodovkou má nižší 

spotřebu až o 30% než klasické upořádání díky vyšší účinnosti. Motor je asynchronní 
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třífázový s kotvou nakrátko a tepelnou ochranou proti přetížení. Chlazení a dokonalé 

promazání celého mechanismu zajišťuje 11 l oleje. Vysokou životnost také zaručuje 

hermetické uzavření vlastního bubnu proti vniku nečistot a naddimenzování strojních 

součástí. 

 

Obr.1 Elektrobuben [7] 

2.2 Napínací stanice 
Pro přenesení tažné síly z hnacího bubnu na pás je potřebné vyvolat dostatečné tření pomocí 

napínacího zařízení. Životnost a hospodárnost celého zařízení je závislá na správném 

nastavení napínací síly. Ta je vyvozena pomocí stavěcích šroubů, které se před napínáním 

pásu musí povolit. Stavěcí šrouby pohybují s ložiskovými domky vratného bubnu 

v horizontálním směru. Je třeba zajistit rovnoměrný posuv ve vodicím profilu, aby nedošlo ke 

vzpříčení a následnému znemožnění napínání. V případě nesouměrného napnutí dochází ke 

sbíhání pásu a tím se zkracuje  jeho životnost. Tento způsob napínání se používá pro krátké 

dopravníky.  
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Obr.2 Napínací zařízení 

2.3 Válečková stolice 

2.3.1 Válečky 

Válečky jsou voleny od firmy TRANZA a.s. Je kladen požadavek především na jejich malou 

hmotnost, nízký odpor proti otáčení, jednoduchost konstrukce, nenáročnost na údržbu a 

dlouhou životnost. Jsou vyrobeny ze skruženého plechu a v průběhu výroby jsou staticky, 

popřípadě dynamicky vyváženy. 

 

Obr.3 Váleček [8] 

2.3.2 Horní válečková stolice 

V horní (nosné) větvi je použita dvou-válečková stolice od firmy TRANZA a.s. Válečky  jsou 

skloněny vzhledem k vodorovné rovině o 20°. Délka válečků je 250mm a průměr 89mm. 

Spolu s dopravním pásem vytvářejí ložný průřez. Stolice je přivařena k nosné konstrukci. 

Rozteč stolic je volen 0.7m tak, aby nedocházelo k příliš velkému průvěsu pásu. 

V případě potřeby zvětšení příčného průřezu materiálu je možno použít tří-válečkovou stolici. 

Moderní způsob řešení je použití girlandových válečkových stolic. Nosné kladky jsou pevně 

nasazeny na nosném ocelovém lanu, které se jako celek otáčí v závěsech. Výhodou je 

přirozený průhyb pásu, menší hmotnost, celkový počet ložisek a opotřebení rámu. Nevýhodou 

je až dvojnásobný odpor proti otáčení. 
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Obr.4 Horní válečková stolice [9] 

2.3.3 Dolní válečková stolice  

Je použita rovná válečková stolice od firmy TRANZA a.s. s průměrem válečku 89mm a 

délkou 500mm. Rozteč stolic je volena 1.82m tak, aby nedocházelo k příliš velkému průvěsu 

pásu. Slouží k vedení dolní nezatížené větve pásu. 

 

Obr.5 Dolní válečková stolice [9] 

2.4 Dopravní pás 
Je použit pás šířky 400mm od firmy GUMEX. Síla pásu je 8.2mm a hmotnost 3.7 bm. 

Výrobce požaduje minimální průměr bubnu 315mm. Pás slouží jako dopravní prostředek pro 

dopravovaný materiál a jsou na něj kladeny následující požadavky: 

- vysoká odolnost proti otěru                  

- vysoká životnost                   

- vysoká podélná tuhost                   

- minimální navlhavost                  

- schopnost odolávat účinkům střídavého napětí 

Horní krycí vrstvy pásu chrání textilní vrstvu před abrazivními účinky materiálu, 

mechanickým poškozením a atmosférickými vlivy. Nosnou kostru tvoří textilní vložky 

z bavlny. Navzájem jsou spojeny tenkými vrstvami z měkké pryže. Dolní krycí vrstva chrání 

pás před abrazivními účinky nosných válečků a bubnů . 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

 

 ~ 12 ~  

BRNO 2008             Petr ZEMAN 
 

Obr.6 Pás [10] 

2.5 Čistič pásu 
Dopravní pás je nutno během provozu neustále čistit, jelikož znečistěná strana pásu se ve 

spodní větvi pohybuje po válečcích. Tím dochází ke zvětšení opotřebení pásu a dopravních 

válečků. Je použit čistič z PU, který bude přitlačován k pásu pružinou. Pro odstranění 

maximálního množství materiálu je výhodná co největší přítlačná síla. Volba přítlačné síly 

musí být však rozumná, jelikož příliš velký přítlak má za následek nadměrné odírání pásu, 

čímž se snižuje jeho životnost.   

 

Obr.7 Čistič pásu [11] 

2.6 Nosná konstrukce 
Z důvodu snadnější manipulace při výrobě a následné přepravě je rám dopravníku složen ze 

čtyř navzájem sešroubovaných svařenců. Tvoří jej dva hlavní nosníky rovnoběžné s osou 

pásu. Jejich spojení a přesnou rozteč zaručují příčné nosníky. K rámu jsou přivařeny 

válečkové stolice nosné a vratné větve, podpěrné nohy, násypka. 

   

Obr.8 Nosný rám 
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3 Rozbor dopravované hmoty dle [1] 

3.1 Vlastnosti sypných látek         
Při návrhu pásového dopravníku je nutné být seznámen s vlastnostmi dopravovaného 

materiálu. Mezi důležité řadíme: 

a) Zrnitost (kusovitost)                                                                                                                  

- velmi kusovité- max. rozměr zrn nad 160mm                                                                                    

- středně kusovité- 60 – 160mm                                                                                                      

- jemně kusovité- 10 – 60mm                                                                                                          

- zrnité- 0.5 – 10mm                                                                                                                        

- práškovité- 0.05 – 0.5mm                                                                                                             

- jemně práškovité- méně než 0.05mm 

b) Vlhkost                                                                                                                            

Je poměr hmotnosti vody / hmotnosti vysušené látky. Představuje množství vody, 

které je odstraněno vysoušením při teplotě 100 - 110°C 

%100⋅−=
such

suchvlh

m

mm
W                                                                                                 (1) 

mvlh- hmotnost vlhkého vzorku                                                                                                             

msuch- hmotnost suchého vzorku 

Voda v sypné látce může být obsažena ve třech formách:                                                      

- chemicky vázaná v základní látce                                                                                    

- hydroskopická (ve formě vodní látky)                                                                              

- tvoří na jednotlivých částech látky tenký film 

c) Sypný úhel α                                                                                                                     

Úhel pod kterým se ustálí povrch volně nasypané látky vzhledem k vodorovné rovině. 

Jeho velikost závisí na součiniteli vnitřního tření mezi částicemi materiálu. Při vyšších 

rychlostech pásu je nutno uvažovat o dynamickém sypném úhlu θ. 

d) Abrazivost                                                                                                              

Některé sypné látky mají při svém pohybu výrazné brusné účinky na pracovní orgány 

a způsobují tak opotřebení pásu a snížení jeho životnosti. 
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3.2 Závislost vzdálenosti dopadu X na převýšení přesypů Y 
Rovnice šikmého vrhu dle [6] str. 78. 

tvxx ⋅⋅=− )cos( 000 β              (2) 

2
000 2

1
)sin( tgtvyy ⋅−⋅⋅=− β             (3) 

g

Y
vX

⋅⋅= 2
               (4) 

 

Obr.9 Vzdálenost dopadu 

 

Y 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.5 2 3 4 5 7 10 

X 0.23 0.32 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88 1.01 1.25 1.44 1.62 1.91 2.28 

 

Tab.1 Vzdálenost dopadu 
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4 Funkční výpočet dle ISO 5048 

4.1 Výpočet základních rozměrů dopravníku 

4.1.1 Volba jmenovité dopravní rychlosti  

Velikost dopravní rychlosti je závislá na druhu dopravované látky a typu transportéru. Pro 

písek je stanovena dopravní rychlost dle literatury [1] v rozmezí 1.6 - 3.2 . Volím 1.6. 

1

6.1
−

⋅= smv                                                                                                                               

 

4.1.2 Teoretický průřez dopravované hmoty 

v

Q
ST ⋅⋅

=
ρ3600

                                                                                                                       

(5) 

01157.0
6.118003600

120000 =
⋅⋅

=TS
 

20116.0 mST =                                                                                                                           

Q = 120000kg/h  zadáno                                                                                                                           

ρ = 1800kg/m3  zadáno                                             

v = 1,6m/s    voleno dle tab. 8.3 [1]                 

      

4.1.3 Volba stolice 

Je volen korýtkový ložný profil, jelikož při použití vodorovného profilu by mohlo docházet k 

sesouvání materiálu. Šířka pásu B závisí na sypném úhlu, tvaru ložné plochy a teoretickém 

průřezu náplně.   

                                                                        

4.1.4 Využitelná ložná šířka pásu 

509.0 −⋅= Bb                                                                                                                           (6) 

310504009.0 =−⋅=b  

mmb 310=                                                                                                                                 
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B = 400mm   voleno dle tab. 8.4 [1] 

 

λcos1 ⋅= bb                                                                                                                               (7) 

30.29120cos3101 =⋅=b  

mmb 3.2911 =                                                                                                                             

B = 310mm   vypočteno (6)                                                                          

λ = 20°    voleno dle tab. 8.4 [2] 

 

4.1.5 Dynamický sypný úhel 
ψθ ⋅= 75.0

                                                                                                                          (8) 

25.263575.0 =⋅=θ  

o3.26=θ
                                                                                                                               

ψ = 35°   zadáno 

 

4.1.6 Obsah dopravovaného množství 

( ) θλ tgbS ⋅⋅⋅= 2
1 cos

6

1

                                                                                                          
(9) 

( ) 00699.03.2620cos310,0
6

1 2
1 =⋅⋅⋅= tgS  

2
1 0070.0 mS =                                                                                                                            

B = 0.310m   vypočteno (6)                                                                                            

λ = 20°   voleno dle tab. 8.4 [1]                                                                               

θ = 26.3°   vypočteno (8)    

 

2

sin

2

cos
2

λλ ⋅⋅⋅= bb
S

                                                                                                            
(10) 
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00772.0
2

20sin31.0

2

20cos31.0
2 =⋅⋅⋅=S  

2
2 0077.0 mS =                                                                                                                           

b = 0.31m   vypočteno (6)                                                                                                                                    

λ = 20°   voleno dle tab. 8.4 [1] 

 

21 SSS +=                                                                                                                              (11) 

0147.00077.00070.0 =+=S  

20147.0 mS=                                                                                                                             

S1 = 0.0070m2   vypočteno (9)                                                                                                                

S2 = 0.0077m2   vypočteno (10)  

 

4.1.7 Největší objemový dopravní výkon 

vSIv ⋅=                                                                                                                                  (12)                                                                                                

02352.06.10147.0 =⋅=Iv  

130235.0 −⋅= smIv                                                                                                                     

S = 0.0147m2     vypočteno (11)                                                                                                                  

v = 1.6m·s-1   voleno dle tab. 8.3 [1]          

 

4.1.8 Největší hmotnostní dopravní výkon 

ρ⋅⋅⋅= vSI m 3600                                                                                                                    (13) 

6.15240918006.10147.03600 =⋅⋅⋅=mI  

1152410 −⋅= hkgI m                                                                                                                   

S = 0.0147m2    vypočteno (11)                                                                                                                   

v = 1.6m·s-2   voleno dle tab. 8.3 [1]
                                                                                                                                                                                     

ρ = 1800kg·m-3  zadáno 
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Podmínka: 

QI m ≥              (14) 

11 120000152410 −− ⋅≥⋅ hkghkg  

        =>podmínka VYHOVUJE 

4.2 Výpočet hlavního odporu 
Hmotnost rotujících částí válečků na 1m v horní části dopravníku 

L

pqh
q h

RO
11 ⋅⋅=

                                                                                                                     
(15) 

32.5
20

289.12 =⋅⋅=ROq  

13.5 −⋅= mkgqRO                                                                                                                       

hh = 2    voleno [8]                                                                                                                              

q1 = 1.9   dáno [8]                                                                                                                                        

p1 = 28    dle konstrukce                                                                                                                                       

L = 20m   zadáno 

 

Hmotnost rotujících částí na 1m dolní větve dopravníku. 

L

pq
qRU

22 ⋅=
                                                                                                                          

(16) 

65.1
20

103.3 =⋅=RUq
                                                                                                                 

 

17.1 −⋅= mkgqRU                                                                                                                      

q2 = 3.3   dáno [8]                                                                                                                                               

p2 = 10    dle konstrukce                                                                                                                      

L = 20m   zadáno 
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Hmotnost 1 m pásu o šířce B uvedena v [10]. 

17.3 −⋅= mkgqB                                                                                                                        

 

Hmotnost dopravované hmoty na 1 m pásu. 

v

Iv
qG

ρ⋅=
                                                                                                                              

(17) 

438.26
6.1

18000235.0 =⋅=Gq  

14.26 −⋅= mkgqG                                                                                                                      

Iv = 0.0235m3·s-1  vypočteno (12)                                                                                                                            

ρ = 1800kg·m-3  zadáno                                                                                                                          

v = 1.6m·s-2   voleno dle tab. 8.3 [1] 

 

Hlavní odpor. 

( )[ ]GBRUROH qqqqgLfF +⋅++⋅⋅⋅= 2                                                                                  (18) 

[ ] 099.1604.267.327.13.581.92002.0 =+⋅++⋅⋅⋅=HF  

NFH 1.160=                                                                                                                           

f = 0.02   voleno dle [13] 

L = 20m   zadáno 

G = 9.81m·s-2   dáno 

qRO = 5.3kg·m-1  vypočteno (15) 

qRU = 1.7kg·m-1  vypočteno (16) 

qB = 3.7kg·m-1   uvedeno v [10] 

qG = 26.4kg·m-1  vypočteno (17) 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 
 

 ~ 20 ~  

BRNO 2008             Petr ZEMAN 
 

4.3 Výpočet vedlejších odporů 
Odpor setrvačných sil v oblasti nakládání a urychlování. 

( )OVba vvIF −⋅⋅= ρ                                                                                                                 (19) 

( ) 68.6706.118000235.0 =−⋅⋅=baF  

NFba 7.67=                                                                                                                             

Iv = 0.0235m3·s-1  vypočteno (12) 

ρ = 1800kg·m-3  zadáno 

v = 1.6m·s-1   voleno dle tab. 8.3 [1] 

v0 = 0m·s-1   voleno[1] 

 

Výpočet urychlované délky. 

1

2
0

2

2 µ⋅⋅
−=
g

vv
lb

                                              (20)
 

2175.0
6.081.92

06.1 22

=
⋅⋅

−=bl  

mlb 2.0=   

v = 1.6m·s-1   voleno dle tab. 8.3 [1]                                                                                                                            

v0 = 0m·s-1   voleno  [13]                                                                                                                       

g = 9.81m·s-2   dáno                                                                                                                                

µ1 = 0.6   voleno dle [13]                                                                                                                                 

Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením. 

2
1

2

2
2

2
b

vv

lgI
F

o

bv
f

⋅






 +
⋅⋅⋅⋅= ρµ

                                                                                                              

(21) 
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548.21

2913.0
2

06.1

2.081.918000235.06.0

2
2

2

=
⋅







 +
⋅⋅⋅⋅=fF  

NF f 6.21=
                                                                                                                             

µ2 = 0.6   voleno dle [13] 

Iv = 0.0235m3·s-1  vypočteno (12) 

ρ = 1800kg·m-3  zadáno 

g = 9.81m·s-2   dáno 

lb = 0.2m   vypočteno (20) 

v = 1.6m·s-1   voleno dle tab. 8.3 [1] 

v0 = 0m·s-1   voleno [1] 

b1 = 0.2913m   vypočteno (7) 

 

Odpor ložisek bubnu. 

T
o

t F
D

d
F ⋅⋅= 005.0

                                                                                                                  
(22) 

656.01400
32.0

03.0
005.0 =⋅⋅=tF  

NF t 7.0=                                                                                                                                 

d0 = 0.03m   dle konstrukce 

D = 0.32m   voleno dle [7] 

FT = 1400N   přibližná hodnota (42) 

 

Odpor ohybu pásu na bubnu. 

B

p
l D

t

B

F
BF ⋅







 ⋅+⋅⋅= 01.01409
                                                                                              

(23) 
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086.14
32.0

0082.0

4.0

500
01.01404.09 =⋅







 ⋅+⋅⋅=lF  

NFl 1.14=                                                                                                                               

B = 0.4m   voleno dle tab. 8.4 [1] 

F = 500N   přibližná hodnota (28) 

tp = 0.0082   voleno dle [10] 

DB = 0.32   voleno dle [7] 

 

Vedlejší odpory 

ltfbaN FFFFF +++=
                                                                                                           (24) 

1.1041.147.06.217.67 =+++=NF  

NFN 1.104=                                                                                                                            

Fba = 67.7N   vypočteno (19) 

Ff = 21.6N   vypočteno (21) 

Ft = 0.7N   vypočteno (22) 

Fl = 14.1N   vypočteno (23) 

 

4.4 Výpočet přídavných odporů 
Odpor mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením. 

2
1

2

2
2

bv

lgI
F V

gl ⋅
⋅⋅⋅⋅= ρµ

                                                                                                             
(25) 

765.40
29.06.1

5.181.918000235.06.0
22

2

=
⋅

⋅⋅⋅⋅=glF  

NFgl 8.40=
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µ2 = 0.6   voleno dle [13]    

Iv = 0.0235m3·s-1  vypočteno (12) 

ρ = 1800 kg·m-3  zadáno 

g = 9.81m·s-2   dáno 

l = 1.5m   voleno [1] 

v = 1.6m·s-2   voleno dle tab. 8.3 [1] 

b1 = 0.29m   vypočteno (7) 

 

Odpor čističe pásu. 

3µ⋅⋅= pAFr                                                                                                                           (26) 

1444.0106006.0 4 =⋅⋅⋅=rF  

NFr 144=                                                                                                                               

A = 0.006m2   dle konstrukce 

p = 6·104N/m2   voleno dle [13] 

µ3 = 0.4   voleno dle [10]
 

 

Přídavné vedlejší odpory. 

rglS FFF +=
                                                                                                                           (27) 

8.1841448.40 =+=SF  

NFS 8.184=                                                                                                                              

Fgl = 40.8N   vypočteno (25) 

Fr = 144N   vypočteno (26) 
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4.5 Celková obvodová síla 

SNHU FFFF ++=                                                                                                                  (28) 

4498.1841.1041.160 =++=UF  

NFU 449=                                                                                                                            

FH = 167.9N   vypočteno (18) 

FN = 115.9N   vypočteno (24) 

FS = 184.8N   vypočteno (27) 

 

4.6 Volba pohonu 
Provozní výkon na poháněcím bubnu.  

vFP UA ⋅=                                                                                                                               (29) 

4.7186.1449 =⋅=AP  

WPA 4.718=                                                                                                                            

FU = 449N   vypočteno (28) 

v = 1.6m·s-1   voleno dle tab. 8.3 [1] 

 

Provozní výkon poháněcího motoru. 

m

A
M

P
P

η
=

                                                                                                                                 
(30) 

222.798
9.0

4.718 ==MP  

WPM 2.798=                                                                                                           

PA = 702W   vypočteno (29) 

ηm = 0.9   voleno dle [7] 
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Výkon poháněcího elektromotoru navyšuji o 50% z důvodu rozběhu plně naloženého 

dopravníku. 

5.1⋅= MPP                                                                                                                      (31) 

333.11975.12.798 =⋅=P  

WP 5.1171=             

PM = 781W   vypočteno (30) 

                                                                                                                     

Je volen elektrobuben od firmy Rulmeca o výkonu 1.5kW. 

 

4.7 Pevnostní kontrola 

4.7.1 Maximální obvodová síla 

UU FF ⋅= ξmax                                                                                                                          (32) 

5.6734495.1max =⋅=UF  

NFU 5,673max =                                                                                                                        

ζ = 1.5    voleno [13] 

FU = 499N   vypočteno (28) 

 

4.7.2 Přenos obvodové síly z bubnu na pás 

1

1
maxmin2 −

⋅≥ ⋅ϕµe
FF U

                                                                                                            
(33) 

554.336
1

1
5.673

14.335.0min2 =
−

⋅≥ ⋅e
F  

NF 6.336min2 ≥      

maxUF                     vypočteno (32)                                                                                                    

µ = 0.35   voleno dle [1] 
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φ = 3.14rad   dle konstrukce 

 

4.7.3 Omezení pole průvěsu pásu  

   - horní větev 

( )
( )adm

gB
MINhorní ah

gqqa
F

⋅
⋅+⋅

≥
8
0

                                                                                                     
(34) 

( )
091.2153

012.08

81.94.267.37.0 =
⋅

⋅+⋅≥MINhorníF  

NFMINhorní 1.2153≥  

a0 = 0.7m   dle konstrukce                                                                                                                                           

qB = 3.7kg/m   voleno dle [10]                                                                                                                                          

qg = 26.4kg/m   vypočteno (17)                                                                                                                                              

g = 9.81m·s-2   dáné                                                                                                                                                    

(h/a)adm = 0.012  voleno dle [13]                                                                                                                 

 

   - dolní větev 

( )adm

Bu
íMINdo ah

gqa
F

⋅
⋅⋅=

8ln

                                                                                                           
(35) 

569.680
012.08

81.97.38.1
ln =

⋅
⋅⋅=íMINdoF  

NF íMINdo 6.680ln =   

au = 1.8m   dle konstrukce                                                                                                                                           

qB = 3.7kg/m   voleno dle [10]                                                                                                                                                 

g = 9.81m·s-2   dané                                                                                                                                              

(h/a)adm = 0.012  voleno dle [12]                                                                                                                

 

4.7.4 Maximální tahová síla v pásu 








 +
−

⋅⋅≈≈ ⋅ 1
1

1
1max ϕµξ

e
FFF U

                                                                                             
(36) 
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054.10101
1

1
5.1449

14.335.01max =






 +
−

⋅⋅≈≈ ⋅e
FF  

NFF 1.10101max ≈≈  

FU = 449N   vypočteno (28)                                                                                          

ξ = 1.5    voleno dle [13]                                                                                                                                        

µ = 0.35   voleno dle [13]                                                                                                                                     

φ = 3.14rad   dle konstrukce                                                                                                                

 

4.7.5 Pevnostní kontrola pásu 

maxFFDP ≥                               (37)                                                                                                                       

maxFBRmp ≥⋅  

1.101040025 >⋅
     

1.101010000>
                                                                                                                  

 

4.7.6 Kontrola dle Eulerova vztahu pro vláknové tření 

ϕµ⋅≤ e
F

F

2

1

            (38)
 

14.335.0

6.336

1.1010 ⋅≤ e  

0012.30009.3 ≤                                                                                                                                         

       =>VYHOVUJE 
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5 Pevnostní výpočet osy napínacího bubnu dle[2,3] 

5.1 Mechanické vlastnosti použitého materiálu 
           Ocel 11523.1 

Mez pevnosti                 Rm = 542MPa 

Mez kluzu                      Re = 345MPa 

Mez únavy                   σc = 245MPa 

Redukovaná mez únavy  σoc = 294MPa 

 

VVU 

 

Obr 10: VVU 

5.2 Rozbor působících sil 
gmG bB ⋅=              (39) 

45.44181.945 =⋅=BG  
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N5.441=σ                                                                                                                              

mb = 45kg   dle konstrukce 

g = 9.81m·s-2   dámo                   

 

21 FFFV +=             (40) 

7.13466.3361.1010 =+=VF  

NFV 7.1346=                                                                                                                           

F1 = 1010.1N   vypočteno (36) 

F2 = 336.6N   vypočteno (33) 

 

22
BVT GFF +=

            (41)
 

224.14175.4417.1346 22 =+=TF  

NFT 2.1417=           

FV = 1346.7N   vypočteno (40)             

GB = 441.5N                        vypočteno (39)   

 

 

Obr. 11 Opásání bubnu 
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Pro symetricky zatíženou hřídel platí. 

RBRAT FFFFF +=+= 21                     (42) 

6.708
2

2.1417

2
==== T

RBRA

F
FF  

NFF RBRA 6.708==                                                                                              

 

5.3 Statický přístup výpočtu namáhání osy  

5.3.1 Namáhání ohybem 

ARA lFMo ⋅=              (43) 

38973556.708 =⋅=Mo  

mmNMo /38973=  

FRA = 708.6N   vypočteno (42) 

lA = 55mm   dle konstrukce 

 

32

3d
WO

⋅= π
             (44) 

 

O

O
O W

M=σ
             (45)

 

oORED ασσ ⋅=              (46) 

red

eR
k

σ
=

                        (47) 

 

Řez  A 

d = 30mm 

R/d = 0.6/30=0.02 
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D/d = 35/30=1.17 

αo = 2.2   [2] příloha 15C 

719.2650
32

303

=⋅= π
OW  

37.2650 mmWO =                  

 

703.14
7.2650

38973==Oσ  

MPaO 7.14=σ                    

 

34.322.27.14 =⋅=REDσ  

MPaRED 3.32=σ                    

 

681.10
3.32

345 ==k  

7.10=k                     

 

Řez  B 

d = 35.1mm 

αo = 1    dle [2] 

426.4245
32

1.35 3

=⋅= π
OW  

34.4245 mmWO =                    

18.9
4.4245

38973==Oσ  
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MPaO 2.9=σ                     

 

2.912.9 =⋅=REDσ  

MPaRED 2.9=σ                    

 

5.37
2.9

345==k  

5.37=k                     

 

Řez  C 

d = 35mm 

R/d = 2/35=0.06 

D/d = 40/35=1.14 

αo = 1.7 

243.4209
32

353

=⋅= π
OW  

32.4209 mmWO =                    

 

259.9
2.4209

38973==Oσ  

MPaO 3.9=σ                     

 

81.157.13.9 =⋅=REDσ  

MPaRED 8.15=σ                    
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548.18
8.15

345 ==k  

5.18=k                     

 

5.4 Dynamický přístup výpočtu namáhání osy 

R

ρ
αβ

′
+

−+=
1

1
1

                       (48)

 

β
εβ vP ⋅=′

             (49)
 

CC σβσ ⋅′=′
             (50) 

O

C
Dk

σ
σ ´=

             (51) 

 

Řez  A 

mmR 6.0=    dle konstrukce 

35.0=′ρ    [2] příloha 16 

2.2=α    [2] příloha 15C 

8.1=β     

9.0=Pε    [2] příloha 17 

9.0=elv    [2] příloha 17 

45.0=′β  

MPaC 3.110=′σ                    

5.7
7.14

3.110 ==Dk
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5.5 Kontrola životnosti ložisek dle[2] 
Ložisko 6006: 

C = 10200N   [2] příloha 18                                                                                                                                   

Co = 6800N   [2] příloha 18                              

FA = 0N   dle konstrukce                               

FRA = 708.6N  vypočteno (42) 

         

19.00 =⇒= e
Co

Fa
    [2] dle přílohy 19           (52)         

0,10 ==⇒= YX
Fr

Fa

 [2] dle přílohy 19        (53)
 

 

5.5.1 Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska 

ARe FYFXP ⋅+⋅=             (54) 

6.708006.7081 =⋅+⋅=eP  

NPe 6.708=                     

 

5.5.2 Základní trvanlivost ložiska 

nP

C
L

p

e
h ⋅

⋅







=

60

105

            (55)
 

755.51679
5.9560

10

3.710

10200 53

=
⋅

⋅






=hL  

hLh 8.51679=                    

Ložisko 6006 je dostatečně dimenzované. 
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6 Závěr 
Na základě požadovaných technických parametrů byl proveden funkční výpočet dle normy 

ČSN ISO 5048. Pohonnou jednotku tvoří elektrobuben od firmy Rulmeca o výkonu 1.5kW. 

Dopravovaný materiál – písek se bude pohybovat rychlostí 1.6 m/s po pryžovém pásu od 

firmy Gumex. Pás šířky 400mm, je opatřen třemi krycími vrstvami, které chrání nosnou 

vrstvu před abrazivními účinky materiál. Spojení pásu je provedeno pomocí kovových spon. 

V nosné větvi jsou užity dvouválečkové stolice se sklonem válečků 20° vzhledem k 

vodorovné rovině. Napínání je řešeno pomocí dvou stavěcích šroubů a dvou barevných rysek 

pro vizuální kontrolu rovnoměrnosti napnutí. Nosný žebříčkový rám tvoří pět navzájem  

sešroubovaných svařenců z důvodu snadnější manipulace při výrobě a následné přepravě. 

Pevnostní výpočet osy napínacího bubnu, maximálního tahu v pásu, trvanlivost ložisek 

poukazují na naddimenzování užitých strojních součástí a tím zaručenou životnost. V případě 

sériového řazení dopravníků lze požit tabulku č.1, která udává závislost vzdálenosti dopadu 

na převýšení přesypů.       
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8 Seznam použitých symbolů 
a0  Rozteč horních válečkových stolic     [m] 

au  Rozteč dolních válečkových stolic     [m] 

A  Dotyková plocha mezi pásem a čističem pásu   [m2] 

b  Ložná šířka pásu (tj. skutečná zaplněná nebo nesoucí   [m] 

  dopravovanou hmotu), využitelná šířka pásu 

b1  Světlá šířka bočního vedení      [m] 

B  Šířka dopravního pásu      [m] 

C  Dynamická únosnost ložiska      N 

C0  Statická únosnost ložiska      N 

d  Průměr hřídele v ložisku      [m] 

D  Průměr bubnu        [m] 

e  Základ přirozených logaritmů     - 

f  Globální součinitel tření      - 

F  Průměrný tah v pásu na bubnu     [N] 

F1  Tah v pásu ve větvi nabíhající na buben    [N] 

F2  Tah v pásu ve větvi sbíhající z bubnu    [N] 

FH  Hlavní odpory        [N] 

Fmax  Největší tah v pásu       [N] 

Fmin  Nejmenší tah v pásu       [N] 

FN  Vedlejší odpory       [N] 

FR  Reakce v ložisku radiální      N 

FS  Přídavné odpory       [N] 

FT  Vektorový součet tahů v pásu, působících na buben   [N] 

  a tíhových sil hmot otáčejících se částí bubnu 

FU  Potřebná obvodová síla na poháněcím bubnu   [N] 
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g  Tíhové zrychlení        [m/s2] 

GB  Tíhová síla bubnu       N       
(h/a)adm Dovolený relativní průvěs pásu mezi válečkovými stolicemi - 

hh  Počet válečků horní stolice      - 

Iv  Objemový dopravní výkon      [m3/s ] 

k  Bezpečnost        -  

l  Délka bočního vedení       [m] 

lb  Urychlovací délka       [m] 

L  Délka dopravníku (vzdálenost os bubnů)    [m] 

mB  Hmotnost bubnu       kg 

msuch  Hmotnost suchého vzorku      [kg] 

mvlh  Hmotnost vlhkého vzorku      [kg] 

MO  Ohybový moment       N/m 

p  Tlak mezi čističem pásu a pásem     [N/m2] 

pe  Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska    N 

p1  Počet řad válečků v horní větvi     - 

p2  Počet řad válečků v dolní větvi     -  

PA  Provozní výkon na poháněcím bubnu    [W] 

PM  Provozní výkon pohánějícího motoru    [W] 

qB  Hmotnost 1 m dopravního pásu     [kg/m]  

qG  Hmotnost nákladu na 1 m délky pásu    [kg/m]  

qRO  Hmotnost rotujících částí válečku na 1 m horní větve  [kg/m]  

qRU  Hmotnost rotujících částí válečků na 1 m dolní větve  [kg/m] 

q1  Hmotnost rotujících částí válečku v horní větvi   [kg] 

q2  Hmotnost rotujících částí válečku v dolní větvi   [kg] 

Q  Dopravní výkon       kg/h  

S  Průřez náplně pásu       [m2] 
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S1  Průřez vrchlíku náplně pásu      [m2] 

S2  Průřez spodní části náplně pásu     [m2] 

tp  Tloušťka pásu        m 

v  Rychlost pásu        [m/s] 

vo  Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu [m/s] 

WO  Průřezová charakteristika      mm3 

α  Sypný úhel        stupně  

αo  Tvarový součinitel       - 

β  Vrubový součinitel       - 

β´  Komplexní vrubový součinitel     - 

εp  Součinitel kvality povrchu      - 

η  Účinnost        - 

θ  Dynamický sypný úhel (dopravované hmoty)   stupně  

λ  Úhel sklonu bočních válečků korýtkových válečkových stolic stupně  

µ  Součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem   - 

µ1  Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem   - 

µ2  Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi  - 

µ3  Součinitel tření mezi pásem a čističem pásu    - 

ξ  Součinitel rozběhu       - 

ρ  Sypná hmotnost dopravované hmoty     [kg/m3] 

σo  Napětí         MPa 

σRED  Redukované napětí               MPa 

φ  Úhel opásání poháněcího bubnu     [radiany] 

ψ  Sypný úhel        stupně 
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