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ABSTRAKT, KLÍ OVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Cílem této bakalá ské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu drceného 
kameniva na vzdálenost 40 m a p evýšením 8 m.  

       Práce obsahuje stru ný popis jednotlivých ástí dopravníku, funk ní výpo et a ur ení 
hlavních rozm r  dle normy ISO 5048. Práce dále obsahuje výkres sestavy dopravníku a 
výkres ocelové konstrukce rámu. 

KLÍ OVÁ SLOVA 

pásový dopravník, kamenivo, dopravní pás, vále ek, pražec 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to design belt conveyor for aggregates on distance 40 m 
and on vertical distance 8 m. 
 
This thesis contain short description individual parts of belt conveyor, functional calculation 
and determination of main dimensions carried out according to ISO 5048. This thesis contain 
drawing of set and drawing of steel construction. 
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belt conveyor, aggregates, transportation belt, roller, station  
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ÚVOD 

ÚVOD 
 

 Pásový dopravník je základním dopravn -manipula ním prost edkem pro vodorovnou 
i šikmou p epravu sypkých materiál  a kusového zboží. Dopravní pás tvo í jak tažný, tak i 
nosný element pro p epravovaný materiál. 

 

 Pásové dopravníky jsou hojn  využívány pro své p ednosti jakými jsou: vysoký 
dopravní výkon, velké dopravní vzdálenosti, relativn  jednoduchá konstrukce a údržba, nízká 
energetická náro nost, možnost nakládání a vykládání materiálu v kterémkoli míst  
dopravníku. Omezení jejich použití p i šikmé doprav  (podle druhu materiálu bývá maximální 
úhle stoupání 12—23°). Maximální  úhel stoupání lze zvýšit navulkanizováním r zných 
op rek na pás. 
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KONCEPCE EŠENÍ 

1.CÍLE PRÁCE 

 

 Cílem této bakalá ské práce je navrhnout konstruk ní ešení pásového dopravníku pro 
drcené kamenivo. jeho dopravní výkon by m l být minimáln  200 t·h-1. Vodorovná 
vzdálenost p esyp  je stanovena na 40 m, výškový rozdíl p esyp  je 8 m. 

 

Textová ást bude obsahovat: 

 Funk ní výpo et 
 Ur ení hlavních rozm r  a návrh pohonu 
 Pevnostní výpo et osy hnaného bubnu 
 Ur ení trvanlivosti ložisek hnaného bubnu 

K práci bude p iložena tato výkresová dokumentace: 

 Výkres sestavy pásového dopravníku 
 Výkres ocelové konstrukce ránu 
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KONCEPCE EŠENÍ 

2. KONCEPCE EŠENÍ

 Pásový dopravník bude dopravovat drcené kamenivo na
výkon navrhovaného dopravníku musí být 
pryžový pás o ší ce 500 mm. Pro horní
vratnou v tev bude posta ovat dvou
násypky, která bude p ipevn
p epadem p es hnací buben. Protože je dopravník bude pracovat venku a n
bude nezbytné vybavit jej 
vratným bubnem. Samotná konstrukce bude konstruován

 
 
1 ... Dopravní pás 

2 ... Nosné vále ky horní vále

3 ... Nosné vále ky spodní vále

4 ... Hnací buben 

5 ... Hnaný buben 

6 ... Napínací za ízení 

7 ... Násypka 

8 ... isti  pásu 

  

Obr. 

EŠENÍ 

Pásový dopravník bude dopravovat drcené kamenivo na vzdálenost 40 m. Dopravní 
výkon navrhovaného dopravníku musí být alespo  200 t·h-1. Jako nosný prvek j

mm. Pro horní nosnou v tev budou použity t í
ovat dvouvále ková stolice. Materiál bude na pás p

ipevn na ke konstrukci dopravníku. Materiál bude z
buben. Protože je dopravník bude pracovat venku a n

isti em pásu. isti  pásu bude umíst n ve vratné v
vratným bubnem. Samotná konstrukce bude konstruována jako svarek z válcovaných profil

ky horní vále kové stolice 

ky spodní vále kové stolice 

Obr. 1 Schéma pásového dopravníku 
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 vzdálenost 40 m. Dopravní 
. Jako nosný prvek jsem zvolil 

ívále kové stolice. Pro 
ková stolice. Materiál bude na pás p ivád n pomocí 

na ke konstrukci dopravníku. Materiál bude z pásu odvád n 
buben. Protože je dopravník bude pracovat venku a nebude zakrytován, 

n ve vratné v tvi hned za 
a jako svarek z válcovaných profil . 
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KONCEPCE EŠENÍ 

2.1.  DOPRAVNÍ PÁS 

 

 Dopravní pásy (Obr. 2) se skládají z nosné textilní kostry oboustrann  chrán né 
pryžovými krycími vrstvami. Horní krycí vrstva chrání textilní kostru dopravního pásu p ed 
abrazivními ú inky materiálu, atmosférickými vlivy a jiným mechanickým poškozením. 
Dolní krycí vrstva jí chrání p ed abrazivními ú inky nosných vále k  a bubn . Dopravní pás 
je nejnamáhan jší a zárove  nejdražší sou ástí pásového dopravníku.  

Požadavky kladené na dopravní pás: 

 vysoká odolnost proti abrazivnímu opot ebení 
 vysoká životnost 
 vysoká tuhost 
 minimální navlhavost 
 vysoká pevnost p i nízké vlastní hmotnosti 
 schopnost odolávat ú ink m st ídavého namáhání 

Dle [4] jsem zvolil dopravní pás od firmy GUMEX 

ozna ení pásu: EP 400/3, š. 500 4+2AA 

pracovní teplota: -40 °C - +60 °C 

po et vložek: 3 

ší ka pásu: 500 mm 

pevnost pásu: 400 N·mm-1 

síla pásu: 9 mm 

 

Obr. 2 Dopravní pás [6] 

 



BRNO 20XX 

 

12 
 

KONCEPCE EŠENÍ 

2.2. VÁLE KOVÉ STOLICE 

 
 Vále ky se vkládají do vále kových stolic a mají za ú el podpírat hodní v tev s 
dopravovaným materiálem a spodní prázdnou v tev. Uspo ádání vále k  ve vále kové stolici 
tvo í ložný profil dopravovaného materiálu. 
 
 
2.2.1. HORNÍ VÁLE KOVÁ STOLICE 

 
 S ohledem na dopravní výkon dopravníku bude pro horní nosnou v tev použito 
t ívále kové stolice s vyosením krajních vále k  ve sm ru pohybu o  = 2°. Tím bude 
zabezpe eno lepší vedení dopravního pásu. Vále ková stolice je od firmy AMG Karel Pícha, 
s.r.o. 
 
 
   

 
Obr. 3 Nákres horní vále kové stolice [7] 

 
 
 
Tab. 1 Rozm ry horní vále kové stolice 

 
(°) 

Rozm ry [mm] Hmotnost [kg] 

Ší e pásu 
D 

Pr m r 
vále ku 

L 
Délka 

vále ku 

S 
Plošky 
h ídele 

E 
Celková 

délka 
H h m 

20 500 108 200 14 800 227 154 6,4 
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2.2.2. DOLNÍ VÁLE KOVÁ STOLICE 

 
 Pro vratnou v tev posta í použití jednovále kové stolice. Vále ková stolice je od 
firmy AMG Karel Pícha, s.r.o. 
 

 
Obr. 4 Schéma dolní vále kové stolice [7] 

 

 Tab. 2 Rozm ry dolní vále kové stolice  

Rozm ry [mm] Hmotnost [kg] 
D E L s t m 

108 800 600 14 105 6,2 
 

2.3. VÁLE KY 

 
 Vále ky vedou a podpírají dopravní pás s dopravovaným materiálem a jejich umíst ní 
ve vále kové stolici vytvá í ložný pr ez dopravovaného materiálu. Vále ky jsou nesmírn  
d ležitou a jednou z nejnamáhan jších sou ástí pásového dopravníku. Mají zna ný vliv na 
jeho vlastnosti. 
 
 Vále ky by m ly mít malý odpor proti otá ení, nízkou hmotnost, vysokou životnost a 
m ly by být nenáro né na údržbu. Dále musí být vále ky dob e vyváženy a ut sn ny proti 
vnikání ne istot. 
 
Druhy vále k : 
 

 Vále ky s pevnou osou 
 Vále ky s epy ve víku 

 
 Vzhledem k našemu zadání jsem zvolil vále ky s pevnou osou. Jsou snadno 
vym nitelné a mají nízký odpor proti otá ení. Jejich nevýhodou oproti vále k m s epy ve 
víku je vyšší hmotnost a tím i vyšší po izovací cena. Další nevýhodou je vysoká rychlost 
kuli ek v ložisku a tím je dána jejich nižší životnost. 
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2.3.1. VÁLE KY PRO NOSNOU V TEV 

 
 Pro nosnou v tev dopravníku byl zvolen zvolil hladký vále ek od firmy  
TRANSROLL - CZ, a.s. 
Ozna ení: 89 x 200 / 6204  
 

Tab. 3 Rozm ry horních vále k  

Rozm ry [mm] Hmotnost [kg] 
D L L1 L2 d s m mr 

108 200 208 226 20 14 2,4 1,7 
 

 
Obr. 5 Hladký vále ek [8] 

 

2.3.2. VÁLE KY PRO VRATNOU V TEV 

 

 Pro vratnou v tev dopravníku byl zvolen diskový vále ek od firmy  
TRANSROLL - CZ, a.s. 
Ozna ení: 108/63 x 600 / 6204  
 

Tab. 4 Rozm ry dolních vále k  

[ks] Rozm ry [mm] Hmotnost [kg] 
Po et disk  D L L1 L2 d s m mr 

5+2+5 108 600 608 646 20 14 6,6 4,9 
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KONCEPCE EŠENÍ 

 

Obr. 6 Diskový vále ek [8] 

 

2.3.3. DOPADOVÉ VÁLE KY 

 
 Jako dopadové vále ky jsem zvolil kotou ový vále ek od firmy  
TRANSROLL - CZ, a.s. 
Ozna ení: 108/63 x 200 / 6204  
 
Tab. 5 Rozm ry dopadových vále k  

[ks] Rozm ry [mm] Hmotnost [kg] 
Po et kotou  D L L1 L2 d s m 

8 108 200 208 226 20 14 3,7 
 

 

Obr. 7 Kotou ový vále ek [8] 
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2.4. BUBNY 

 
 Bubny pásových dopravník  jsou bu  sva ované nebo lité. Jsou rovné s kuželovými 
konci, nebo bombírované pro lepší vedení pásu. Pro p enos vyšších výkon  bývá za ú elem 
zvýšení sou initele smykového t ení jejich povrch pogumován, nebo rýhován. 
 
2.4.1. HNACÍ BUBEN 

 
 Hnací buben se v tšinou umis uje na p epadovou stranu dopravníku  a musí 
zabezpe it p enos vysokých tahových sil na pás. Hnací buben lze konstruovat jako 
elektrobuben (Obr. 8), nebo jako oby ejný buben a pohon dopravníku realizovat pomocí 
t ífázového asynchronního elektromotoru spole n  s kuželo elní p evodovkou (Obr. 9). Pro 
náš pásový dopravník jsem zvolil pohon pomocí elektrobubnu. Elektromotor a p evodovka 
jsou uloženy uvnit  hnacího bubnu, takže na první pohled vypadá hnací i hnaný buben stejn . 
Zvolil jsem elektrobuben 320 M od firmy Rulmeca. 
 

 
Obr.8 Elektrobuben [11] 
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Obr. 9 Hnací buben s p evodovkou [12] 

Tab. 6 Parametry elektrobubnu [9] 

Výkon 
Rychlost 

pásu 
To ivý 
moment 

Obvodová 
síla 

Maximální radiální 
zatížení 

Ší ka 
bubnu 

Pr m r 
bubnu 

[kW] [m·s-1] [N·m] [N] [mm] 
7 1,5 570 3562 20 000 600 320 

 
 

 
Obr.10 Elektrobuben 320 M [10] 

 

Tab. 7 Rozm ry elektrobubnu [10] 

Rozm ry [mm] 
A B C D E F G H K L M N O RL EL AGL 

321 319 50 40 125 30 17,5 25 54 87 27 107 105 600 650 754 
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2.4.2. HNANÝ BUBEN 

 
 Hnaný buben (Obr. 11) je konstruován jako sva enec. Je tvo en plášt m o pr m ru 
320 mm a délce 600 mm, který je vyroben ze skruženého plechu, dv ma ely a osou (Obr. 
11). Jako materiál bubnu byla zvolena konstruk ní ocel S235JRG1 (11 373)  se zaru enou 
sva itelností vhodná na výrobu sva ovaných sou ástí. 
 

 
Obr. 11 Hnaný buben 1-pláš ; 2- elo; 3-osa 

 

2.5. ISTI  PÁSU 

 
 Jako isti  pásu byl zvolen Spodní st ra  typ SJ 1.3 od firmy AB tech. Bude umíst n 
ve vratné v tvi za osou hnaného bubnu. Stírání materiálu provádí polyuretanové segmenty 
osazené tvrdokovy. P ítlak zajiš ují dva pružné elementy které tlumí rázy a vibrace st ra e.  
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Obr. 12 isti  pásu [13] 

 

2.6. RÁM DOPRAVNÍKU 

 
 Nosný rám pásového dopravníku (Obr. 13) bude tvo en dv ma válcovanými profily U 
200/B SN 42 5570 - S355J0 (11 523) a mezi profily budou kolmo nava eny profily L 60x6 

SN 42 5541 - S355J0 (11 523). Na U profily bude z každé strany p iva eno elo s otvory pro 
šrouby M 16 kterými budou jednotlivé segmenty dopravníku spojeny. 
 

 
Obr. 13 Nosný rám dopravníku 
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2.7. STOJNY DOPRAVNÍKU 

 

 Stojny dopravníku (Obr. 14) se skládají z normalizovaných válcovaných profil . 
Základem jsou dva profily U 180/B SN 42 5570 - S355J0 (11 523) a mezi profily budou 
kolmo nava eny profily L 60x6 SN 42 5541 - S355J0 (11 523). Celá konstrikce bude ješt  
zpevn na profily L 60x6 SN 42 5541 - S355J0 (11 523). Na U profily bude z jedné strany 
p iva eno elo s otvory pro šrouby M 16, kterými bude stojna sešroubována s rámem 
dopravníku. Na druhé stran  bude p iva ena patka s otvory pro šrouby M24, kterými bude 
stojna p ipevn na k betonovému základu. 
 

 
 

Obr. 14 Stojna dopravníku se vzp rou 
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2.8. NAPÍNACÍ ZA ÍZENÍ 

 
 Napínací síla je nezbytná k vyvolání dostate n  vysokého t ení mezi hnacím bubnem 
a pásem tak, aby mohla být p enesena na pás požadovaná tažná síla. Proto napínací 
za ízení tvo í nedílnou ást pásového dopravníku. Na n m závisí správné napnutí pásu, 
jeho životnost a tím také hospodárnost celého za ízení. [2], str. 140 
 
 Dopravní pás bude napínán pomocí hnaného bubnu, který je uložen v p írubových 
ložiskách FYTB 50 TF od firmy SKF [14] p ipevn ných pomocí šroub  k držák m. Držáky 
se pomocí závitu pohybují na šroubu a jsou vedeny vedením vzniklým ze dvou profil                
L 90x60x6 SN 02 5545  p išroubovaným ke zfrézovanému profilu U 200/B SN 42 
5570, který je sou ástí napínací ásti nosného rámu dopravníku. Napínací síla se nastaví 
stla ením válcové pružiny od firmy Bordignon [15] na hodnotu pro st ední zatížení.  
 
Tab. 8 Parametry pružiny [15] 

Pot ebný 
pr m r 
pouzdra 

[mm] 

Pot ebný 
pr m r 

trnu 
[mm] 

Tuhost 
[N·mm-1] 

Volná 
délka 
[mm] 

40 20 108 76 
 

 
 

 

 

Obr. 15 Uložení hnaného bubnu na napínacím šroubu 
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Obr. 16 Náhled dopravníku 
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VÝPO ET 

3. VÝPO ET 

3.1. FUNK NÍ VÝPO ET 

3.1.1.  VOLBA DOPRAVNÍHO PÁSU 

 VOLBA RYCHLOSTI DOPRAVNÍHO PÁSU NA ZÁKLAD  DOPRAVOVANÉHO 

MATERIÁLU 

 

- dle [2], str.148, tab. 8.3. je pro dopravu drceného kameniva p edepsána rychlost v rozmezí 
od 1,25 m·s-1 do 2 m·s-1. Volím rychlost dopravního pásu v = 1,5 m·s-1.  

VOLBA ŠÍ KY DOPRAVNÍHO PÁSU 

TEORETICKY POT EBNÁ MINIMÁLNÍ PLOCHA PR EZU NÁPLN  

  

            (1) 

  

- dle [2] str.149, tab. 8.4. byla zvolena ší e pásu 500 mm  

 

3.1.2. VOLBA NOSNÉ VÁLE KOVÉ STOLICE 

 

 
Obr. 17 Pr ez nápln  nosné stolice[2] 

 



BRNO 20XX 

 

24 
 

VÝPO ET 

Ložná ší ka pásu 

  

           (2) 

   

Dynamický sypný úhel 

  

           (3) 

  

Plocha horní ásti nápln  

  

          (4) 

  

Plocha dolní ásti nápln  

  

          (5) 

  

Celková plocha nápln  

  

          (6) 
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3.1.3. UR ENÍ KOREKCE PRO DO

 
Sklon dopravníku 

 

    

    

  

Sou initel korekce vrchlíku nápln

  

  

  

Sou initel sklonu 

  

  

 

 

 

ENÍ KOREKCE PRO DOPRAVNÍ VÝKON 

Obr.18 Sklon pásového dopravníku 

      

      

initel korekce vrchlíku nápln  

      

       

25 

 

   

  (7) 

  (8) 

  (9) 
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3.1.4. NEJV TŠÍ DOPRAVNÍ VÝKON 

 

Objemový dopravní výkon 

  

          (10) 

  

Hmotnostní dopravní výkon 

  

          (11) 

  

 

3.1.5. KONTROLA DOPRAVNÍHO VÝKONU 

 

  

 Množství dopravovaného materiálu vyhovuje 

 

3.1.6. UR ENÍ HLAVNÍCH ODPOR  

 
Hlavní odpory 
 

 

    (12) 

  

- dle [1], str. 7 je hodnota globálního sou initele t ení stanovena na hodnotu f = 0,02 

Hmotnost nákladu na 1 m délky 

  

           (13) 
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Po et vále k  v horní v tvi 

  

           (14) 

  

- voleno 43 stolic 

- dle [2], str.138 je pro zatíženou v tev doporu ena vzdálenost vále kových stolic v horní 
v tve ah v rozmezí od 0,75 m do 1,8 m. Byla zvolena vzdálenost 0,9 m. 

- LD... délka dopadové ásti dle konstrukce 

Po et dopadových vále k  

  

           (15) 

  

- zvoleny 4 dopadové stolice 

- dle [2], str.138 je pro zatíženou v tev doporu ena vzdálenost vále kových stolic v dopadové 
ásti horní v tve aHD v rozmezí od 0,45 m do 0,6 m. Byla zvolena vzdálenost 0,5 m. 

Hmotnost rotujících ástí vále ku na 1 m délky horní v tve 

  

               (16) 

  

Po et vále k  v dolní v tvi 

  

            (17) 

  

- zvoleno 10 stolic 

- dle [2], str.138 je pro nezatíženou v tev doporu ena vzdálenost vále kových stolic aD v 
rozmezí od 3 m do 5 m. Byla zvolena vzdálenost 4 m. 
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Hmotnost rotujících ástí vále ku na 1 m délky dolní v tve 

  

            (18) 

  

Hmotnost dopravního pásu 

- dle [6] je hmotnost b žného metru dopravního pásu qB = 6,05 m 

 
3.1.7. UR ENÍ VEDLEJŠÍCH ODPOR  

 
Vedlejší odpory 
 

  

         (19) 

  

Odpory setrva ných sil v míst  nakládání a oblasti urychlovaní 

  

         (20) 

  

Odpor t ení mezi dopravovanou hmotou a bo ním vedením v oblasti urychlování 

  

          (21) 

 11,2 N 

- dle [1], str. 12 je hodnota sou initele 2 od 0,5 do 0,6. Volím 0,6 
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Minimální urychlovací délka 

   

           (22) 

  

- dle [1], str. 12 je hodnota sou initele 1 od 0,5 do 0,6. Volím 0,6 

Odpor pohybu pásu na bubnech 

  

        (23) 

  

- dle kap 2.4.1., tab. 6 obvodová síla v pásu F = 2368 N 

Odpor v ložiskách hnaného bubnu 

  

          (24) 

  

- kde vektorový sou et tah  v pásu, p sobících na bubnu a tíhových sil hmot otá ejících se 
ástí bubnu je p edb žn  volena FT = 5 000 N 

- pr m r osy bubnu dle konstrukce d0 = 45 mm 
 

3.1.8.  UR ENÍ P ÍDAVNÝCH HLAVNÍCH ODPOR  

 
Hlavní p ídavné odpory 

            (25) 

  

Odpor vychýlených bo ních vále k  

  

    (26) 
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- dle [1], str. 13, tab. 3 zvoleno C  =0,4 a 0 = 0,35 

 3.1.9. UR ENÍ P ÍDAVNÝCH VEDLEJŠÍCH ODPOR  

 
P ídavné vedlejší odpory 

  

 300          (27) 

  

Odpor mezi dopravovanou hmotou a bo ním vedením 

  

          (28) 

  

- dle konstrukce délka bo ního vedení násypky l = 1,3 m  

Sv tlá ší ka bo ního vedení 

  

           (29) 

  

Odpor isti  pásu 

  

          (30) 

  

- dle [1], str. 13, tab. 3 tlak mezi isti em pásu a pásem se pohybuje v rozmezí od 3 104 do 
10 104 Pa, zvolen tlak p = 6 104 Pa 
- dle [1], str. 13, tab. 4 je velikost sou initele t ení mezi pásem a isti em pásu 3 = 0,5 

Dotyková plocha mezi pásem a isti em pásu 

  

           (31) 
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- ší ka isti e pásu tc = 0,02 m 

3.1.10. UR ENÍ ODPORU K P EKONÁNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY 

 
  

           (32) 

  

 
3.1.11. POT EBNÁ OBVODOVÁ SÍLA NA HNACÍM BUBNU 

 
  

       (33) 

  

 

3.1.12. POT EBNÝ VÝKON NA HNACÍM BUBNU 

 
  

           (34) 

  

3.1.13. POT EBNÝ VÝKON MOTORU 

 

  

            (35) 

  

- dle [1], str. 9 je ú innost v rozmezí od 0,85 do 0,95, uvažovaná ú innost  = 93 % 
- pohon volen v kapitole 2.4. 
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3.1.14. SÍLY V PÁSU 

 
Obr. 15 Síly p sobící na pás 

Maximální obvodová síla  

  

          (36) 

  

- dle [1], str. 10 je hodnota sou initele rozb hu v rozmezí od 1,3 do 2, zvolená hodnota  = 1,6  

P enos tahové síly na hnacím bubnu 

  

          (37) 

  

Nejmenší tahová síla s ohledem na pr v s pro horní v tev 

  

          (38) 
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Nejmenší tahová síla s ohledem na pr v s pro dolní v tev 

  

           (39) 

  

- dle [1], str. 10 nejv tší dovolený pr v s je obecn  v rozmezí od 0,005 do 0,02, uvažovaná 
hodnota (h/a)adm = 0,01   

Kontrola pevnosti pásu 

  

           (40) 

  

Síla v tažné v tvi 

            (42) 

  

Síla ve vratné v tvi 

  

            (43) 

  

Teoretická napínací síla 

  

         (44) 

  

Skute ná napínací síla 

  

           (45) 
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- aby bylo bezpe n  zajišt no, že pás na bubnu neproklouzne, zv tšuje se teoretická napínací 
síla o 10 % 

Celková síla namáhající buben 

  

          (46) 

  

 

3.2. PEVNOSTNÍ VÝPO ET 

 
 3.2.1. PEVNOSTNÍ VÝPO ET OSY HNANÉHO BUBNU 

 

Materiál osy 

- pro osu byl zvolen materiál S235JRG1 (11 373), jedná se o uhlíkovou ocel se zaru enou + 
- dle [4], str. 55 je hodnota dovoleného nap tí pro st ídavý ohyb v rozmezí od 50 MPa do 70 
MPa, pro výpo et byla zvolena hodnota oC = 55 MPa 
 

 

Obr. 16 Osa hnaného bubnu - VVU 

D0 = 55 mm    LD = 45 mm 

d0 = 50 mm    LE = 32 mm  

LC = 600 mm 
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Síly p sobící v bo nicích 

  

           (47) 

  

Výpo et reakcí v ložiskách 

 Momentová podmínka k bodu D. 

  

  => 

    

                                                                                    (48) 

  

   Silová podmínka 

  

 => 

  

         (49) 

  

Nebezpe ná místa osy 

 Na základ  zjišt ní pr b hu VVU byla vytypována nebezpe ná místa (Obr. 18). První 
je místo s maximálním ohybovým momentem 1 a druhé je místo kde dochází ke zm n  
pr ezu osy 2. 

Maximální ohybový moment v míst  1 

  

          (50) 
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Modul pr ezu v ohybu v míst  1 

  

            (51) 

  

Ohybové nap tí v míst  1 

  

            (52) 

  

Bezpe nost v míst  1 

  

            (53) 

 => koeficient bezpe nosti v míst  1 je dostate n  velký 

Maximální ohybový moment v míst  2 

  

          (54) 

   

Modul pr ezu v ohybu v míst  2 

  

            (55) 
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Ohybové nap tí v míst  2 

  

           (56) 

  

- dle [4] je hodnota tvarového sou initele  = 2, str.51 

Bezpe nost v míst  2 

  

            (57) 

 => koeficient bezpe nosti v míst  2 je dostate n  velký 

 

3.2.2. KONTROLA BEZPE NOSTI RÁMU NA OHYB 

 
 Základem nosného rámu dopravníku jsou dva válcované profily U 200/B                

SN 42 5570 - S355J0 (11 523) 
 
Hmotnost dopravního pásu 

  

           (58) 

  

- dle konstrukce délka dopravního pásu lp = 81,12 m 

- dle [6] hmotnost b žného metru pásu mpp = 6,05 kg 

Hmotnost horních vále kových stolic 

  

           (59) 
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Hmotnost vále k  nosné v tve 

  

           (60) 

  

Hmotnost držák  dolních vále k  

  

           (61) 

  

Hmotnost dolních vále k  

  

           (62) 

  

Hmotnost st ra e pásu 

 - dle [13] hmotnost st ra e pásu mstr = 4,3 kg 

Hmotnost nosné konstrukce 

  

           (63) 

  

- dle [4] hmotnost jednoho metru nosné konstrukce mNKK = 25,3 kg 

Hmotnost p epravovaného materiálu 

  

           (64) 
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Celková hmotnost dopravníku 

  

     (65) 

  

Celková hmotnost dopravníku s p epravovaným nákladem 

  

          (66) 

  

Výpo et reak ní síly zp sobené celkovou tíhou 

  

           (67) 

  

Výpo et reak ní síly zp sobené celkovou tíhou ve sm ru zat žování dopravníku 

  

          (68) 

  

Výpo et liniového zatížení ve sm ru zat žování dopravníku 

  

            (69) 
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Ur ení maximálního ohybového momentu 

- jelikož se jedná o staticky neur itou úlohu, pro zjišt ní maximálního ohybového momentu 
MO MAX  byl použit software Autodesk Force 

 

 
 

 
 
 
Výpo et maximálního nap tí v ohybu 

  

           (70) 

  

Výpo et bezpe nosti vzhledem k mezi kluzu 

  

            (71) 

 => bezpe nost rámu vzhledem k mezi kluzu je dosta ující 

- dle [4] mez kluzu pro materiál S355J0 (11 523) Re = 333 MPa 
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3.2.3. VÝPO ET TRVANLIVOSTI LOŽISEK 

 
 Hnaný buben je uložen v ložiskových jednotkách FYTB 50 TF od firmy SKF s ložisky 
YAR 210-2F [14]. Výpo et základní trvanlivosti byl proveden dle [4], str. 506. 
 

Základní trvanlivost ložisek 

  

           (72) 

  

- dle [14], str. 2 je dynamická únosnost ložiska C = 35100 N 

Trvanlivost ložisek v hodinách 

  

          (73) 

  

 

Otá ky hnaného bubnu 

  

            (74) 

  

Úhlová rychlost hnaného bubnu 

  

            (75) 
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ZÁV R 

ZÁV R 
 V této práci byl proveden návrh pásového dopravníku pro drcené kamenivo. V úvodu 
práce byla provedena volba jednotlivých komponent  pásového dopravníku. Následn  byl 
proveden funk ní výpo et, který je nezbytný pro ur ení hlavních rozm r , návrh napínacího 
za ízení a návrh pohonu. 

 Výpo et byl proveden podle normy ISO 5048. Na základ  výpo tu byl pro pohon 
dopravníku zvolen elektrobuben o výkonu 7 kW. Byla provedena kontrola bezpe nosti 
nosného rámu na ohyb, navržený rám je vyhovující. Následn  byla provedena pevnostní 
kontrola osy hnaného bubnu a výpo et trvanlivosti ložisek. Navržená osa bubnu z 
pevnostního hlediska vyhovuje. 

 Jednotlivé použité komponenty jsou popsány v kapitole 2, v etn  základních 
parametr  a obrázk . Model pásového dopravníku byl vytvo en v programu SolidWorks, 
Následn  byla vytvo ena požadovaná dokumentace. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  

A [m2] dotyková plocha mezi pásem a isti em pásu 

aD [m] rozte  dolních stolic 

aH [m] rozte  horních stolic 

aHD [m] rozte  dopadových stolic 

b [m] ložná ší ka pásu 

b1 [m] sv tlá ší ka bo ního vedení 

C [N] dynamická únosnost ložiska 

d [m] tlouš ka pásu 

D [m] pr m r bubnu 

d0 [m] pr m r osy bubnu v ložisku 

F [N] obvodová síla v pásu 

F1 [N] síla v tažné v tví 

F2 [N] síla ve vratné v tvi 

F2MIN [N] minimální pot ebná síla ve vratné v tvi 

FA [N] síla p sobící v bo nici bubnu 

FB [N] síla p sobící v bo nici bubnu 

FbA [N] odpor setrva ných sil v míst  urychlování 

FC [N] celková síla namáhající buben 

FC1 [N] síla p sobící v ložisku 

FC2 [N] síla p sobící v ložisku 

FDMIN [N] nejmenší tahová síla s ohledem na pr v s pro dolní v tev 

Ff [N] odpor t ení mezi dopravovanou hmotou a bo ním vedením v urychlování 

FgL [N] odpor mezi dopravovanou hmotou a bo ním vedením 

FH [N] hlavní odpory 

FHMIN [N] nejmenší tahová síla s ohledem na pr v s pro horní v tev 

Fl [N] odpor pohybu pásu na bubnech 

FN [N] vedlejší odpory 

Fqr [N] reak ní síla zp sobená tíhovou silou 

Fqry [N] reak ní síla zp sobená tíhovou silou ve sm ru zatížení dopravníku 

FR [N] odpor isti  pásu 

FS1 [N] p ídavné hlavní odpory 

FS2 [N] p ídavné vedlejší odpory 
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FSt [N] odpor k p ekonání dopravní výšky 

Ft [N] odpor v ložiskách hnaného bubnu 

FUmax [N] maximální obvodová síla 

FUP [N] pot ebná obvodová síla na hnacím bubnu 

F  [N] odpor vychýlených bo ních vále k  

g [m·s-2] gravita ní zrychlení 

H [m] výška dopravníku 

Im [t·h-1] hmotnostní dopravní výkon 

Iv [m3·s] objemový dopravní výkon 

k [-] sou initel sklonu 

k1 [-] sou initel korekce vrchlíku nápln  

kO 1 [-] bezpe nost v míst  1 

kO 2 [-] bezpe nost v míst  2 

L [m] délka dopravníku 

l [m] délka bo ního vedení násypky 

L10 [-] základní trvanlivost ložisek 

L10 h [hod] trvanlivost ložisek v hodinách 

lb min [m] minimální zrychlovací délka 

LC [m] vzdálenost 

Ld [m] délka dopadové ásti 

LD [m] vzdálenost p sobiš  sil FC1 a FA a sil FD1 a FB 

LE [m] vzdálenost p sobišt  síly FD1 od místa zm ny pr ezu 

lNK [m] délka nosné konstrukce 

lp [kg] délka dopravního pásu 

mC [kg] celková hmotnost dopravníku s p epravovaným nákladem 

mC1 [kg] celková hmotnost dopravníku 

mDS [kg] hmotnost dolních vále kových stolic 

mDSS [kg] hmotnost 1 dolní vále kové stolice 

mDV [kg] hmotnost dolních vále k  

mDVV [kg] hmotnost 1 dolního vále ku 

mHS [kg] hmotnost horních vále kových stolic 

mHSS [kg] hmotnost 1 horní vále kové stolice 

mHV [kg] hmotnost horních vále k  
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mHVV [kg] hmotnost 1 horního vále ku 

mNK [kg] hmotnost nosné konstrukce 

mNKK [kg] hmotnost 1 m nosné konstrukce 

MO 1 [N·mm] ohybový moment v míst  1 

MO 2 [N·mm] ohybový moment v míst  2 

MO MAX [N·mm] maximální ohybový moment p sobící na rám dopravníku 

mp [kg] hmotnost dopravního pásu 

mPM [kg] hmotnost dopravovaného materiálu 

mpp [kg] hmotnost 1 m dopravního pásu 

mstr [kg] hmotnost st ra e pásu 

n [ot·min-1] otá ky hnaného bubnu 

nD [-] po et vále k  v dolní v tvi 

nH [-] po et vále k  v horní v tvi 

nHD [-] po et dopadových vále k  

p [Pa] tlak mezi pásem a isti em pásu 

P [W] pot ebný výkon na hnacím bubnu 

PM [W] pot ebný výkon motoru 

Q [t·h-1] dopravované množství 

qG [kg·m-1] hmotnost nákladu na 1 m délky 

qRO [kg·m-1] hmotnost rotujících ástí vále ku na 1 m horní v tve 

qRU [kg·m-1] hmotnost rotujících ástí vále k  na 1 m dolní v tve 

qy [N·m-1] liniové zatížení ve sm ru zatížení dopravníku 

Re [Mpa] mez kluzu 

RMP [N] pevnost pásu 

S [m2] celková plocha nápln  

S1 [m2] plocha horní ásti nápln  

S2 [m2] plocha dolní ásti nápln  

St [m2] teoretická minimální plocha nápln  

T [N] posouvající síly 

tC [m] ší ka isti e pásu 

v [m·s-1] rychlost pásu 

Wo [mm3] modul pr ezu v ohybu základních nosník  rámu 

WO 1 [m3] modul pr ezu v ohybu v míst  1 
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WO 2 [m3] modul pr ezu v ohybu v míst  2 

Z [N] skute ná napínací síla 

ZT [N] teoretická napínací síla 

 [-] tvarový sou initel 

 [°] úhel sklonu dopravníku 

 [°] dynamický sypný úhel 

 [-] sou initel t ení mezi pohán cím bubnem a pásem 

0 [-] sou initel t ení mezi nosnými vále ky a pásem 

1 [-] sou initel t ení mezi dopravovanou hmotou a pásem 

2 [-] sou initel t ení mezi dopravovanou hmotou a bo nicemi 

3 [-] sou initel t ení mezi pásem a isti em pásu 

 [-] sou initel rozb hu 

 [kg·m-3] m rná hmotnost 

O 1 [MPa] nap tí v ohybu v míst  1 

O 2 [MPa] nap tí v ohybu v míst  2 

O MAX [MPa] maximální ohybové nap tí p sobící na rám dopravníku 

OC [MPa] dovolené nap tí pro st ídavý ohyb 

 [rad]  úhel opásání hnaného bubnu 

 [rad·s-1] úhlová rychlost hnaného bubnu 
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SEZNAM P ÍLOH 

SEZNAM P ÍLOH 
Sestava dopravníku: BP - 00 - 00 / 15 

Sestava sva ence rámu: BP - 01 - 01 / 15 

 

 


