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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu 
slévárenského písku s dopravním výkonem 58 000 kg∙hod-1, dopravní délkou 41 m a 
dopravní výškou 12,6 m. 

Práce zahrnuje stručný popis jednotlivých částí dopravníku, provedení funkčního 
výpočtu podle normy ČSN ISO 5048, určení hlavních rozměrů, návrhem pohonu a 
napínacího zařízení. Dále je proveden pevnostní výpočet hřídele vratného bubnu, kontroly 
napínacího šroubu na tah a otlačení v závitech.  

Práce dále obsahuje přiloženou výkresovou dokumentaci dle zadání. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pásový dopravník, dopravní pás, válečkové stolice, nosné válečky, hnací buben, 
napínací zařízení. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the suggestion of the conveyor belt for the transport of 
the foundry sand with a delivery capacity of 58 000 kg∙hr-1, transport length of 41 meters and 
transport height of 12,6 meters. 

 The bachelor thesis includes the delivery description of the components of the 
conveyor belt, functional calculation according to the standard of ČSN ISO 5048, 
determination of the main sizes, suggestion of the propulsion and the conveyor belt. Strength 
calculation of the shaft of returnable cylinder, controls of the tension bolt for the pulling and 
imprinting in the thread are conducted. 

The bachelor thesis contains the drawing documentation in accordance with the 
assignment that is attached. 

 
KEYWORDS 

Conveyor belt, transport belt, roller mill, conveyor rollers, motorized pulley, tension 
device 
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ÚVOD 

ÚVOD 
 V dnešní době se klade důraz na to, aby práce, kterou je potřeba vykonat byla co 
nejmenší, nejméně nákladná a nejefektivnější. Tento aspekt vede k používání zařízení, která 
pomohou danou práci usnadnit případně zrychlit použitím důmyslnějších strojů, které zvládají 
více operací na jeden úkon. Typickým příkladem těchto strojů jsou pásové dopravníky.  
 
 Pásové dopravníky jsou mechanické stroje sloužící k přepravě sypkých hmot i 
kusových materiálů na vzdálenosti od několika metrů do několika kilometrů. Nedílnou 
součástí pásového dopravníku je dopravní pás, který je tažným a současně nosným prvkem. 
Jeho životnost je ovlivněna správnou konstrukcí a dobrou údržbou, potom může tento člen 
dosahovat životnosti i několika let. 

 Nejčastěji využívaných dopravníků se v dnešní době využívá právě pásových, které 
mají proti jiným typům dopravníků četné přednosti. Dosahují vysokých dopravních rychlostí 
a tomu odpovídajících vysokých dopravních výkonů (až 20 000 t∙hod-1), velkých dopravních 
vzdáleností (do 5 000 m), jednoduchá údržba, malý počet obsluhujících osob, relativně malá 
spotřeba energie, možnost nakládání a vykládání materiálu v kterémkoliv místě.  

 Omezení možností jejich použití spočívá zejména při šikmé dopravě (podle druhu 
dopravovaného materiálu bývá maximální úhel stoupání (12 až 23°) a při dopravě horkých 
materiálů je možné užít ocelové pásu . Dosáhnutí vyššího úhlu stoupání (až 45°) lze 
dosáhnout různými úpravami pásu jako je např.: navulkanizování opěrek na dopravní pás. [1] 
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

1 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 
  
1.1 ROZDĚLENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

Pásové dopravníky se dle literatury [1] dělí na: 

 

1.1.1 PODLE TAŽNÉHO ELEMENTU (DOPRAVNÍHO PÁSU) 

a) dopravníky s gumovým pásem nebo pásem PVC 
b) dopravníky s ocelovým pásem 
c) dopravníky s ocelogumovým pásem 
d) dopravníky s pásem z drátěného pletiva  

 

1.1.2 PODLE TVARU DOPRAVNÍKU  

a) dopravníky vodorovné  
b) dopravníky šikmé 
c) dopravníky konvexní (přechod z šikmého směru na vodorovný) 
d) dopravníky konkávní (přechod z vodorovného směru na šikmý) 
e) dopravníky kombinované (např. s dvojí změnou směru - kombinace konkávního a 

konvexního) 

 

1.1.3 PODLE PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

a) dopravníky stabilní - ocelová konstrukce je pevně spojena se základem 
b) dopravníky pojízdné a přenosné - pro malá dopravní množství a malé dopravní délky 
c) dopravníky přestavitelné - pro vysoké dopravní rychlosti a velké dopravní vzdálenosti 
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

1.2 SCHÉMA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

Obr. 1 Schéma pásového dopravníku 

 

1. Hnací buben 
2. Nosné válečky v horní větvi 
3. Dopravní pás 
4. Nosné válečky v horní větvi pod dopadem materiálu 
5. Násypka 
6. Napínací šroub 
7. Vratný buben 
8. Vodící buben 
9. Nosné válečky ve spodní větvi 
10. Čistič pásu 
11. Výsypka
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PÁSOVÉHO DPRAVNÍKU 

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
 

2.1 RÁM DOPRAVNÍKU 

 Rám dopravníku je složen ze segmentů o délkách 3×10 m a 1×11 m, které jsou 
složeny z normalizovaných profilů. Jednotlivé segmenty budou k sobě svařeny polovičním V 
svarem. Nosnou část tvoří profil U140/B - ČSN 42 5570 a k vymezení požadované rozteče z 
důvodu montáže válečkových stolic je použita ocelová bezešvá trubka čtvercového průřezu 
TR 4HR 60×5 - ČSN 42 5720. Pro zvýšení tuhosti celého rámu je vytvořena příhradová 
konstrukce, kterou tvoří profil L 50×5 - ČSN 42 5541. Na spodní části rámu jsou přivařeny 
patky pro připojení rámu se stojinami. [3] 

Obr. 2 Rám dopravníku 

 

2.2 STOJINY 

 Dopravník je uložen na 5 stojinách, z nichž každá stojina je složena z 
normalizovaných profilů. Hlavní část stojiny je tvořena profilem I 180/B - ČSN 42 5550. Pro 
zajištění požadované rozteče stojiny je použita ocelová bezešvá trubka čtvercového průřezu 
TR 4HR 100×5 - ČSN 42 5720. Pro zvýšení tuhosti je mezi jednotlivými trubkami 
čtvercového průřezu přidán profil L 80×6 - ČSN  42 5541. Horní část stojiny je opatřena 
patkami pro připojení k rámu dopravníku pomocí 4 šroubů. Spodní část je taktéž opatřena 
patkami pro ukotvení k zemi pomocí 4 kotevních šroubů. [3] 
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PÁSOVÉHO DPRAVNÍKU 

Obr. 3 Stojina číslo 1 

 

2.3 NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 

 Napínací zařízeni tvoří nedílnou součást pásového dopravníku. Vytváří napínací sílu, 
která je nezbytná k vyvolání dostatečně vysokého tření mezi hnacím bubnem a pásem tak, aby 
mohla být přenesena na pás požadovaná síla. [1] 

Koncepční řešení napínání pásu může být následující:  

a) tuhé ( napínacími šrouby, napínáky apod. )   
b) konstantní napínací silou vyvozenou závažím 
c) s napínací silou regulovatelnou zpravidla automaticky pomocí pneumatického 

válce, elektrického vrátku či elektrohydrauliky. 

 

2.3.1 NAPÍNÁNÍ NAPÍNACÍMI ŠROUBY 

 U tohoto dopravníku bylo zvoleno napínaní tuhé pomocí napínacích šroubů, které jsou 
spojeny s ložiskovými jednotkami uloženými v saních. V těchto ložiskových jednotkách je 
uložen hřídel vratného bubnu. Změnou polohy vratného bubnu se vytvoří potřebné napnutí 
pásu. Při změně polohy je nutné dbát na to, aby nedošlo k šikmému postavení bubnu proti 
podélné ose dopravníku, které by dovedlo k nerovnoměrnému , jednostrannému vytahování 
pásu a jeho sbíhání z válečků. Napnutí pásu se určuje pouze odhadem a musí být již za klidu 
takové, aby vyhovělo přenosu sil na hnacím bubnu za chodu a zejména při rozběhu 
dopravníku. [7] 
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PÁSOVÉHO DPRAVNÍKU 

Obr. 4 Tuhé napínací zařízení 

 

2.3.2 NAPÍNÁNÍ PNEUMATICKÝM ZAŘÍZENÍM  

 Princip činnosti spočívá v přivedení stlačeného vzduchu do pneumatického válce, kde 
působí na pístnici, která se vysouvá nebo zasouvá. Velikost napínací síly je určena velikostí a 
počtem pneumatických válců. Vlivem dynamických sil, které mohou nastat při rozběhu 
dopravníku nebo případně při změně zatížení pásu, pneumatické válce rychle reagují a 
dopínají pás tak, aby nedošlo k prokluzu mezi hnacím bubnem a pásem. Při maximálním 
využití vysunutí pístu v důsledku trvalého protažení pásu je potřeba  přestavit napínací válce 
do nové polohy.  

 Jedním z představitelů pneumatického napínání je zařízení DYNAP, které udržuje 
konstantní seřiditelnou sílu ve spodní větvi tratě, kde je umístěno. Horní větev je vedena nad 
napínacím zařízením tak, aby vzdálenost mezi nejnižším bodem tratě a nejvyšším bodem 
článku napínacího zařízení byla vždy minimálně 50 mm.  

Výhody: 

• rychlá změna napínací síly vzhledem k režimu provozu dopravníku 
• poměrně levné zařízení vzhledem k dosahovaným výkonům 

Nevýhody: 

• dokonalá těsnost pneumatického systému 
• malé zdvihy zařízení 
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PÁSOVÉHO DPRAVNÍKU 

Obr. 5 Pneumatické napínací zařízení DYNAP
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POUŽITÉ KOMPONENTY 

3 POUŽITÉ KOMPONENTY 
 

3.1 PÁS DOPRAVNÍKU 

 Pás dopravníku pracuje v poměrně složitých podmínkách a je vystaven největšímu 
opotřebení ze všech částí dopravníku, přičemž jeho cena může dosahovat až jedné třetiny 
ceny celého dopravníku. Na dopravní pás jsou kladeny velmi vysoké požadavky, zejména se 
jedná o vysokou odolnost proti otěru, vysokou podélnou tuhost a schopnost odolávat 
přírodním a chemickým vlivům. Správná volba typu pásu a znalost jeho vlastností mají 
rozhodující vliv na konstrukci dopravníku a jeho provoz.  
 
 Nejdůležitější částí dopravního pásu je nosná kostra, která je tvořena vložkami z 
bavlny, polyamidu, případně jejich kombinací. Tyto vložky přenášejí tahové síly a jsou 
obaleny ochrannými krycími pryžovými vrstvami. [7] 
  

3.1.1 VOLBA PRYŽOVÉHO PÁSU 

 Dle provedených výpočtu je zvolen pryžový pás od firmy GUMEX EP250/2 [10], 
který je vhodný pro přepravu abrazivního sypkého, zrnitého materiálu. Základní parametry 
pryžového pásu jsou uvedeny v tab. 1. 

Obr. 6 Pryžový pás GUMEX EP250/2 [10] 

Tab. 1 Základní parametry pryžového pásu GUMEX EP250/2 [10] 

Typ/počet 
vložek 

Šířka B [mm]/krycí 
vrstvy[mm]/kategorie 

Síla 
[mm] 

Minimální 
průměr hnacího 

bubnu [mm] 

Hmotnost 
[kg∙m-1] 

Pevnost 
[N∙mm-1] 

EP250/2 400/3+2/AA 6,8 200 3,7 250 
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3.2 VÁLEČKOVÉ STOLICE 

 Nosné válečkové stolice, do kterých se vkládají válečky slouží k podpírání pásu v 
horní zatížené větvi s materiálem a dolní nezatížené větvi. V horní zatíženě větvi se používají 
korýtkové válečkové stolice skládající se ze dvou, tří či více válečků sklopených k 
horizontální rovině 20°, 30°, 35°, případně i více. V dolní nezatížené větvi se využívá 
rovných válečkových stolic.  [1] 

 Pro tento stabilní dopravník jsou zvoleny válečkové stolice od firmy Rulmeca, které 
jsou uchyceny k nosné části dopravníku pomocí šroubových spojů. 

 

3.2.1 VOLBA VÁLEČKOVÉ STOLICE V HORNÍ VĚTVI POD DOPADEM MATERIÁLU 

 V místě přivádění materiálu na pás jsou použity válečkové stolice typu SPT 1660 od 
firmy Rulmeca. Rozteč válečkových stolic v tomto místě je 0,2 m, aby nedocházelo k velkým 
průvěsům pásu a nepříznivým dynamickým účinkům . 

Obr. 7 Válečková stolice v horní větvi pod dopadem Rulmeca SPT 1660 [15] 

Tab. 1 Základní rozměry válečkové stolice Rulmeca SPT 1660 [15] 

Typ 
Šířka pásu 

[mm] 

Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg] φ C H Q 

SPT 1660-400-F14-H100 400 60 ÷ 180 508 100 640 1,5 

 

3.2.2 VOLBA  NOSNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICE V HORNÍ VĚTVI 

 V oblasti za dopadem materiálu jsou použity válečkové stolice typu  A2S/51 od firmy 
Rulmeca. Tato stolice vytváří korýtkový profil se sklonem válečků vzhledem k horizontální 
rovině 20°. Rozteč stolic v nosné zatížené větvi je 1 m. 
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Obr. 8 Nosná válečková stolice v horní větvi Rulmeca A2S/51 [14] 

Tab. 2 Základní rozměry válečkové stolice Rulmeca A2S/51 [14] 

Typ 
Šířka pásu 

[mm] 

Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg] φ C E H ch K Q 

A2S/51-400-F14-H95 400 63, 89, 108 258 700 95 14 240 640 4,4 

 

3.2.3 VOLBA VRATNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICE VE SPODNÍ VĚTVI 

 Ve spodní nezatížené větvi je použita válečková stolice typu SPT 243 od firmy 
Rulmeca. Rozteč válečkových stolic je ve spodní nezatížené větvi 2,5 m. 

Obr. 9 Vratná válečková stolice ve spodní větvi Rulmeca SPT 243 [16] 

Tab. 3 Základní rozměry válečkové stolice Rulmeca SPT 243 [16] 

Typ 
Šířka pásu 

[mm] 

Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg] φ C H Q 

SPT 243-400-F14-H70 400 90, 110, 140 508 70 640 1 
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3.3 VÁLEČKY 

 Válečky jsou jednou z nejdůležitějších součástí dopravníku a mají značný vliv na jeho 
vlastnosti. Válečky v horní větvi vytvářejí požadovaný ložný průřez a v dolní větvi zajišťují 
vedení dopravního pásu. Válečky musí mít malý odpor proti otáčení, malou hmotnost 
rotujících součástí, jednoduchou konstrukci a mají být dokonale utěsněny proti vnikání 
nečistot.  

 Pro tento dopravník jsou použity válečky s pevnou osou, jejich výhoda spočívá v 
jednoduché vyměnitelnosti, nižšímu odporu proti pohybu. Nevýhodou těchto válečků je vyšší 
hmotnost a tím i cena. [7] 

 

3.3.1 VOLBA VÁLEČKŮ DO VÁLEČKOVÉ STOLICE POD DOPADEM MATERIÁLU 

 V místě přivádění materiálu, kde jsou válečky vystaveny obzvláště silnému 
dynamickému namáhání, je vhodné válečky opatřit pryžovými kotouči, jejichž pružnou 
deformací  se zmaří část energie padajícího materiálu. [7] Z důvodu tohoto opatření jsou 
použity válečky typu MPS 1 od firmy Rulmeca. 

Obr. 10 Váleček Rulmeca MPS 1 [12] 

Tab. 4 Základní rozměry válečku Rulmeca MPS 1 [12] 

Typ válečku 
Šířka  pásu 

[mm] 

Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg] φe A B C D d d1 E ch 

PSV1-17F-89NA-500 400 89 526 500 508 63 20 21 35 14 6,1 
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3.3.2 VOLBA VÁLEČKŮ DO NOSNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICE 

 Je použito hladkých ocelových válečků typu PSV 1 od firmy Rulmeca. 

Obr. 11 Váleček Rulmeca PSV 1 [11] 

Tab. 5 Základní rozměry válečku Rulmeca PSV 1 [11] 

Typ válečku 
Šířka pásu 

[mm] 

Rozměry [mm] 
Hmotnosti 

[kg] 

φ A B C d e g ch s 
Rot. 
dílů  

Celková 

PSV1-14F-89N-258 400 89 276 250 258 20 4 9 14 3 2,3 3 

 

3.3.3 VOLBA  VÁLEČKŮ DO VRATNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICE 

 Je použito hladkých ocelových válečků typu PLF 20 od firmy Rulmeca. Výhodou 
těchto válečků je nízká hmotnost rotujících dílů. 

Obr. 12 Váleček Rulmeca PLF 20 [13] 

Tab. 6 Základní rozměry válečku Rulmeca PLF 20 [13] 

Typ válečku 
Šířka  
pásu 
[mm] 

Rozměry [mm] 
Hmotnosti 

[kg] 

φ A B C d d1 e g ch s 
Rot. 
dílů 

Celková 

PLF20-14F-89-508 400 89 528 500 508 20 20 4 10 14 3 4 5,3 
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3.4 HNACÍ BUBEN 

 Hnací buben bývá zpravidla umístěn na straně přepadu materiálu a musí zajistit přenos 
vysokých obvodových sil na pás. Pro přenos vyšších výkonů za účelem zvětšení součinitele 
smykového tření je povrh bubnu pogumován a případně opatřen vzorem např. šípovým. [1] 

   

3.4.1 VOLBA HNACÍHO BUBNU 

 Dle vypočteného potřebného výkonu je zvolen elektrobuben TM400 od Firmy TTS 
Company [17]. Hnací buben je opatřený gumovým obložením se šípovým vzorem od firmy 
Rubena [21]. Buben je opatřen ochranou krytí IP66, což představuje ochranu proti vniknutí 
prachu a intenzivně tryskající vodě.  Bezprostřední výhodou tohoto bubnu je rychlá montáž a 
demontáž, umístění převodového ústrojí, spojky a samotného asynchronního motoru uvnitř 
bubnu. Základní parametry tohoto bubnu jsou uvedeny v tab. 8.  

  

Obr. 13 Elektrobuben TTS Company TM400 [17] 

Tab. 7 Základní parametry elektrobubnu TTS Company TM400 [17] 

Typ 
Výkon 
[kW] 

Kroutící moment 
[N∙m] 

Tah v pásu 
[N] 

Váha 
[kg] 

TM400 10 1341 6464 320 

 

Tab. 8 Základná rozměry elektrobubnu TTS Company TM400 [17] 

Typ 
Rozměry [mm] Ochrana krytí IP66 

 φD1 φD2 a c φd e f f1 L EL b 

TM400 400 403 95 3 60 50 75 75 750 L+50 35 
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3.4.2 VOLBA UKOTVENÍ  HNACÍHO BUBNU 

 Hnaný buben je uložen do montážní konzoly, která je spolu s buben uchycena na rám 
dopravníku. Základní rozměry montážní konzoly jsou uvedené v tab. 10. 

Obr. 14 Montážní konzola elektrobubnu TTS Company TM400 [17] 

Tab. 9 Základní rozměry pro montážní konzolu elektrobubnu TTS Company TM400 [17] 

Rozměry [mm] 
Váha [kg] 

D e I K S T V W1 X X1 Z Z1 

65 50 132 90 18 30 25 50 168 270 83 115 4,9 

 

3.5 VRATNÝ BUBEN 

 

3.5.1 VOLBA VRATNÉHO BUBNU 

 Vratný buben konstruovaný jako svarek, který se skládá z hřídele, dvou bočnic a 
obvodového pláště. Hnací buben je opatřen gumovým obložením se šípovým vzorem od 
firmy Rubena [21]. Z hlediska konstrukčního řešení plní vratný buben funkci napínacího 
bubnu.  
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Obr. 15 Vratný buben 

3.6 NAPÍNACÍ LOŽISKO 

 Vratný buben je uložený v ložiskových jednotkách typu TUJ 60 TF od firmy SKF, 
součástí ložiskové jednotky na naklápěcí ložisko YAR 212 - 2F.  

 

Obr. 16 Napínací ložisko SKF TUJ 60 TF [19] 

Tab. 10 Základní rozměry napínacího ložiska SKF TUJ 60 TF [19] 

Ložisková 
jednotka 

Těleso Ložisko 
Základní dynamická 

únosnost C 
[kN] 

Základní statická 
únosnost CO 

[kN] 

TUJ 60 TF TUJ 512 YAR 212 - 2F 52,7 36 
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3.7 STĚRAČ PÁSU 

 Při provozu pásového dopravníku dochází k znečistění pásu. Zejména v dolní větvi se 
po válečcích odvaluje strana pásu, na které se předtím dopravoval materiál. Zbytky materiálu, 
které ulpěly na pásu, se nalepují  válečky, tam zatvrdnou a následně způsobují sbíhání pásu do 
strany. [7] 

 

3.7.1 VOLBA STĚRAČE PÁSU 

 Pro čištění je zvolen stěrač pásu řady Hampus 9300 od firmy Vendig. Tento stěrač 
vyniká svou jednoduchou konstrukcí, která zaručuje výbornou kvalitu stírání po celou dobu 
životnosti. Stěrač je umístěn tangenciálně 1 m za místem, kde pás sbíhá z hnacího bubnu. Břit 
stěrače je zhotoven z karbidu wolframu. 

 
Obr. 17 Stěrač pásu Vendig Hampus 9300 [20] 

Tab. 11 Základní rozměry čističe pásu Vendig Hampus 9300 [20] 

Počet segmentů 
[ks] 

Šířka záběru 
[mm] 

Délka nosníku 
[mm] 

Váha 
[kg] 

4 400 700 4,3 
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4 FUNKČNÍ VÝPOČET 
Výpočet pásového dopravníku je proveden podle normy ČSN ISO 5048 [9].  

 
Zadané parametry: 

 - dopravní výkon Q = 58000 kg∙hod-1 
 - dopravní výška H = 12,6 m 
 - dopravní délka L = 41 m 
 - dopravovaný materiál: slévárenský písek 

 

4.1 ÚHEL SKLONU DOPRAVNÍKU 

Obr. 18 Schematické znázornění sklonu dopravníku 

���� = ��  

� = �	
��� ��  

� = �	
��� 12,641  

� = 17°53′ 

(1)  

 

4.2 VOLBA RYCHLOSTI DOPRAVNÍHO PÁSU 

 Dle literatury [1] str. 148 tab. 8.3 pro drobný neodírající se materiál je hodnota 
jmenovité dopravní rychlosti (1,6 - 3,2) m⋅s-1. Na základě snížení odporů je zvolena jmenovitá 
dopravní rychlost v = 1,6 m⋅s-1. 
 

4.3 VOLBA SYPNÉ HMOTNOSTI PŘEPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 

 Dle literatury [1] str. 155 tab. 8.5 je pro suchý písek objemová sypná hmotnost  
(1300 - 1600) kg⋅m-3 a sypný úhel 30°. Objemová sypná hmotnost zvolena ρ = 1400 kg⋅m-3. 
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4.4 TEORETICKY POTŘEBNÁ PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ 

� = 3600 ∙ � ∙ �� ∙ � => �� = �3600 ∙ � ∙ � 

�� = 580003600 ∙ 1400 ∙ 1,6 

�� = 0,0072 �  

(2)  

kde: 
Q [kg⋅hod-1]  - dopravní výkon 
ρ [kg⋅m-3]  - objemová sypná hmotnost 
v [m⋅s-1]   - jmenovitá dopravní rychlost    
 

4.5 VOLBA PÁSU 

 Pro vypočtenou teoretickou plochu průřezu náplně ST = 0,0072 m2, sypný úhel 30° a 
zvolené válečkové stolice [15] β = 20° dle literatury [1] str. 149 tab. 8.4 je zvolena pro 
dopravu slévárenského písku šířka pásu B = 400 mm. 
 

4.6 CELKOVÁ PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ 

Obr. 19 Průřez náplně materiálu 

 

� = �! + �  

� = 0,0044 + 0,0161 

� = 0.0205 �  

(3)  

kde: 
S1 [m2]  - plocha průřezu náplně vrchlíku 
S2 [m2]  - plocha průřezu náplně korýtka 
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4.6.1 PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ VRCHLÍKU S1 

�! = $% ∙ 
&�'( ∙ )*+6  

�! = $0,27 ∙ 
&�'( ∙ )*22°30,
6  

�! = 0,0044 �  

(4)  

kde: 
b [m]  - ložná šířka dopravního pásu 
β [°]  - úhel sklonu válečku ve válečkové stolici 
θ [°]  - dynamický sypný úhel (dopravované hmoty) 
 

4.6.1.1 LOŽNÁ ŠÍŘKA DOPRAVNÍHO PÁSU 

% = 0,8 ∙ - − 0,05 

% = 0,8 ∙ 0,4 − 0,05 

% = 0,27 � 

(5)  

kde: 
B [m]  - šířka dopravního pásu 
 

4.6.1.2 DYNAMICKÝ SYPNÝ ÚHEL 

+ = 0,75 ∙ / 

+ = 0,75 ∙ 30° 

+ = 22°30′ 
(6)  

kde: 
α [°]  - sypný úhel 
 

4.6.2 PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ KORÝTKA S2 

� = 0%2 ∙ 
&�'1 
 

� = 00,272 ∙ 
&�20°1 
 

� = 0.0161 �  

(7)  
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4.7 SKUTEČNÁ PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ  

�2 = � ∙ 3 

�2 = 0,0205 ∙ 0,913 

�2 = 0,0187 �  

(8)  

kde: 
k [-]  - součinitel sklonu 
 

4.7.1 SOUČINITEL SKLONU 

3 = 1 − �!� ∙ $1 − 35( 

3 = 1 − 0,0044/0,0205 ∙ $1 − 0,596( 

3 = 0,913 

(9)  

kde: 
kv [-]  - součinitel korekce vrchlíku 
 

4.7.1.1 SOUČINITEL KOREKCE VRCHLÍKU 

35 = 7cos � − cos +1 − cos +  

35 = 7cos 17°53, − cos 22°30,
1 − cos 22°30,  

35 = 0,596 

(10)  

 

4.8 KONTROLA PÁSU NA POTŘEBNÝ LOŽNÝ PROSTOR 

Musí být splněna následující podmínka:    �2 > �� 

        0,0187 � > 0,0072 �   

=> zvolený pás VYHOVUJE 
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4.9 OBJEMOVÁ VÝKONNOST 

;5 = � ∙ � ∙ 3 

;5 = 0,0205 ∙ 1,6 ∙ 0,913 

;5 = 0,03 �< ∙ �=! 

(11)  

 

4.10   HMOTNOSTNÍ VÝKONNOST 

;> = 3600 ∙ ?5 ∙ � 

;> = 3600 ∙ 0,03 ∙ � 

;> = 151129 3* ∙ ℎ&A=!
 

(12)  

 

4.11    KONTROLA DOPRAVOVANÉHO MNOŽSTVÍ MATERIÁLU 

Musí být splněna následující podmínka:                  ;> > � 

                          151129 3* ∙ ℎ&A=! > 58000 3* ∙ ℎ&A=! 

=> množství dopravovaného materiálu VYHOVUJE 
 

4.12    TEORETICKÁ OBVODOVÁ SÍLA POTŘEBNÁ NA HNACÍM BUBNU 

BCD = BE + BF + BG! + BG + BGH 
BCD = 305,3 + 124 + 0 + 307,4 + 3243,1 

BCD = 3980 I 

(13)  

kde: 
FH [N]  - hlavní odpory 
FN [N]  - odpory vychýlených bočních válečků 
FS1 [N]  - přídavné hlavní odpory 
FS2 [N]  - přídavné vedlejší odpory 
FSt [N]  - odpor k překonání dopravní výšky 
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4.12.1 HLAVNÍ ODPORY 

BE = J ∙ � ∙ * ∙ KLMN + LMC + $2 ∙ LO + LP( ∙ 
&��Q 
BE = 0,02 ∙ 41 ∙ 9,81 ∙ K4,38 + 1,56 + $2 ∙ 3,7 + 26,24( ∙ 
&�17°53,Q 
BE = 305,3 I 

(14)  

kde: 
f [-]  - globální součinitel tření f = 0,02 zvolen dle literatury [9] str. 7  
     kap. 5.1.3 
g [m∙s-2]  - tíhové zrychlení uvažuji g = 9,81 m∙s-2 
qRO [kg∙m-1] - hmotnost rotujících částí válečků na 1 metr v horní větvi 
qRU [kg∙m-1] - hmotnost rotujících částí válečků na 1 metr ve spodní větvi 
qB [kg∙m-1] - hmotnost 1 m dopravního pásu 
qG [kg∙m-1] - hmotnost nákladu na 1 m délky pásu 
 

4.12.1.1 HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŮ NA 1 METR V HORNÍ VĚTVI 

LMN = 2 ∙ L! ∙ R!�  

LMN = 2 ∙ 2,3 ∙ 3941  

LMN = 4,38 3* ∙ �=!
 

(15)  

kde: 
q1 [kg]  - váha rotujících částí válečku v horní větvi q1 = 2,3 kg dle tab. 6 
P1 [-]  - počet řad válečků v horní větvi 
 

4.12.1.2 POČET ŘAD VÁLEČKŮ V HORNÍ VĚTVI 

R! = �S�S + � − �S�T  

R! = 10,25 + 41 − 11  

R! = 44 

(16)  

kde: 
Ln [m]  - vzdálenost pod násypkou 
ao [m]  - rozteč válečkových stolic v horní větvi zvolen ao = 1 m dle  

    literatury [1] str. 138 
an [m]  - rozteč válečkových stolic v místě přivádění materiálu an = 0,25 m 
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4.12.1.3 HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŮ NA 1 METR VE SPODNÍ VĚTVI 

LMC = L ∙ R �  

LMC = 4 ∙ 1641  

LMC = 1,56 3* ∙ �=!
 

(17)  

kde: 
q2 [kg]  - váha rotujících částí válečku ve spodní větvi q2 = 4 kg dle tab. 7 
P2 [-]  - počet řad válečků ve spodní větvi zvolen P2 = 16 
 

4.12.1.4 POČET ŘAD VÁLEČKŮ VE SPODNÍ VĚTVI 

R = ��U 

R = 412,5 

R = 16,4 

(18)  

kde: 
au [m]  - rozteč válečkových stolic ve spodní větvi zvolen au = 2,5 m dle  

    literatury [1] str. 138 
 

4.12.1.5 HMOTNOST 1 METRU DOPRAVNÍHO PÁSU 

LO = 3,7 3* ∙ �=!
 (19)  

Hmotnost 1 metru dopravního pásu qB = 3,7 kg∙m-1  dle tab. 1 
 

4.12.1.6 HMOTNOST DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU NA 1 METR DÉLKY PÁSU 

LP = ;5 ∙ ��  

LP = 0,03 ∙ 14001,6  

LP = 26,24 3* ∙ �=! 

(20)  
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4.12.2 VEDLEJŠÍ ODPORY 

BF = BVW + BX + BT + BH 
BF = 67,2 + 33,5 + 18,5 + 4,8 

BF = 124 I 

(21)  

kde: 
FbA [N]  - odpor setrvačných sil v místě nakládání a v oblasti urychlování 
Ff [N]  - odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v oblasti  
     urychlování 
Fo [N]  - odpor ohybu pásu na bubnech  
Ft [N]  - odpor v ložiskách vratného bubnu 
  

4.12.2.1 ODPOR SETRVAČNÝCH SIL V MÍSTĚ NAKLÁDÁNÍ A V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ 

BVW = ;5 ∙ � ∙ $� − �Y( 

BVW = 0,03 ∙ 1400 ∙ $1,6 − 0( 

BVW = 67,2 I 

(22)  

kde: 
vo [m∙s-1]  - rychlost dopravované hmoty ve směru pohybu pásu zvolena  
     vo = 0 m∙s-1 
 

4.12.2.2 ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU A BOČNÍM VEDENÍM V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ 

BX = Z ∙ ;5 ∙ � ∙ * ∙ ?V
[� + �Y2 \ ∙ %!  

BX = 0,6 ∙ 0,03 ∙ 1400 ∙ 9,810,186
[1,6 + 02 \ ∙ 0,254  

BX = 33,5 I 

(23)  

kde: 
µ2 [-]  - součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi zvolen  
     µ2 = 0,6 dle normy [9] str. 12 tab. 2 
lb [m]  - urychlovací délka  
b1 [m]  - světlá šířka bočního vedení  
 

 

 



BRNO 2015 

 

43 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET 

4.12.2.3 URYCHLOVACÍ DÉLKA 

?V = � − �Y 2 ∙ * ∙ Z! 

?V = 1,6 − 0 
2 ∙ 9,81 ∙ 0,7 

?V = 0,186 � 

(24)  

kde: 
µ1 [-]  - součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem zvolen  
     µ2 = 0,7 dle normy [9] str. 12 tab. 2 
 

4.12.2.4 SVĚTLÁ VÝŠKA BOČNÍHO VEDENÍ 

%! = % ∙ 
&�' 

%! = 0,27 ∙ 
&�20° 
%! = 0,254 � 

(25)  

 

4.12.2.5 ODPOR OHYBU PÁSU NA BUBNECH 

BT = 9 ∙ - ∙ 0140 + 0,01 ∙ B-1 ∙ )]O 

BT = 9 ∙ 0,4 ∙ 0140 + 0,01 ∙ 64640,4 1 ∙ 0,00680,4  

BT = 18,5 I 

(26)  

kde: 
F [N]  - průměrný tah v pásu na bubnu F = 6464 N dle tab. 8 
t [m]  - tloušťka pásu dle tab. 1 
DB [m]  - průměr bubnu dle tab. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRNO 2015 

 

44 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET 

4.12.2.6 ODPOR V LOŽISKÁCH VRATNÉHO BUBNU 

BH = 0,005 ∙ AE!]O ∙ B 

BH = 0,005 ∙ 0,060,4 ∙ 6464 

BH = 4,8 I 

(27)  

kde: 
dH1 [m]  - průměr hřídele v uložení ložiska vratného bubnu dle obr. 11 
 

4.12.3 ODPOR VYCHÝLENÝCH BOČNÍCH VÁLEČKŮ 

B̂ = 0 I (28)  

Odpor vychýlených bočních válečků F ε = 0 N => válečky nejsou vychýlené 
 

4.12.4 PŘÍDAVNÉ HLAVNÍ ODPORY 

BG! = B_ 

BG! = 0 I 
(29)  

 

4.12.5 PŘÍDAVNÉ VEDLEJŠÍ ODPORY 

BG = B̀ a + Bb + Bc 

BG = 67,4 + 240 + 0 

BG = 307,4 I 

(30)  

kde: 
FgL [N]  - odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením 
Fr [N]  - odpor stěrače pásu 
Fa [N]  - odpor shrnovače materiálu 
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4.12.5.1 ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM 

B̀ a = Z ∙ ;5 ∙ � ∙ * ∙ ?V5� ∙ %!  

B̀ a = 0,6 ∙ 0,03 ∙ 1400 ∙ 9,81 ∙ 1,51,6 ∙ 0,254  

B̀ a = 67,4 I 

(31)  

kde: 
lbv [m]  - délka bočního vedení 
 

4.12.5.2 ODPOR STĚRAČE PÁSU 

Bb = d ∙ e ∙ Z< 

Bb = 0,008 ∙ 5 ∙ 10f ∙ 0,6 

Bb = 240 I 

(32)  

kde: 
A [m]  - dotyková plocha mezi stěračem pásu a pásem 
p [N∙m2]  - tlak mezi stěračem pásu a pásem zvolen p = 5∙104 N∙m2 dle  
     výrobce [20] 
µ3 [-]  - součinitel tření mezi stěračem pásu a pásem zvolen µ3 = 0,6 dle  
     normy [9] str. 13 tab. 3 
  

4.12.5.3 DOTYKOVÁ PLOCHA MEZI STĚRAČEM A PÁSEM 

d = - ∙ )gh 
d = 0,4 ∙ 0,02 

d = 0,008 � 
 

(33)  

kde: 
tsl [m]  - šířka stírací lišty čističe pásu tsl = 0,02 m dle výrobce [20] 
 

4.12.5.4 ODPOR SHRNOVAČE MATERIÁLU 

Bc = 0 I (34)  

V tomto případě není použit shrnovač materiálu => Fa = 0 N 
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4.12.6 ODPOR K PŘEKONÁNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY 

BGH = LP ∙ � ∙ * 

BGH = 26,24 ∙ 12,6 ∙ 9,81 

BGH = 3243,1 I 

(35)  

 

4.13  ZVĚTŠENÍ OBVODOVÉ SÍLY NA HNACÍM BUBNU 

BC = BCD ∙ 1,2 

BC = 3980 ∙ 1,2 

BC = 4776 I 

(36)  

 Důvodem zvýšení obvodové síly na hnacím bubnu jsou možné nepřesnosti při 
výpočtech nebo vlivem dynamických sil, které mohou nastat při rozběhu dopravníku, 
případně při náhlé změně zatížení dopravníku, proto je obvodová síla zvýšená o 20 %. 
 

4.14  POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON HNACÍHO BUBNU 

RO = BC ∙ � 

RO = 4776 ∙ 1,6 

RO = 7641,6 i 

(37)  

 

4.15  POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON MOTORU 

Rj = RO
ηk 

Rj = 7641,60,9  

Rj = 8491 i =l 8,5 3i 

(38)  

kde: 
ηc [-]  - celková účinnost pohonu zvolena ηc = 0,9 dle normy [9] str. 9 kap. 5.2 
 

4.16  NÁVRH POHONU 

 Pro vypočtený provozní výkon motoru je zvolen elektrobuben od firmy TTS Company 
model TM400 [17] s výkonem P = 10 kW. 
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4.17  STANOVENÍ SIL V PÁSU 

Obr. 20 Schéma sil v pásu 

 

4.17.1 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY NA HNACÍM BUBNU 

B >mS ≥ BC>co ∙ 1pq∙r − 1 

B >mS ≥ 6209 ∙ 1pY, s∙t − 1 

B >mS ≥ 5203 I 

(39)  

kde: 
F2min  [N]  - minimální tahová síla v pásu v dolní větvi 
FUmax  [N]  - maximální obvodová hnací síla 
e  [-]  - základ přirozených logaritmů  
µ  [-]  - součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem zvolen  
      µ = 0,25 dle normy [9] str. 13 tab. 4 
ϕ  [rad]  - úhel opásaní hnacího bubnu zvolen ϕ = 180° => π rad 

  

4.17.1.1 MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ HNACÍ SÍLA 

BC>co = BC ∙ ξ 

BC>co = 4776 ∙ 1,3 

BC>co = 6209 I 

(40)  

kde: 
ξ [-]  - součinitel rozběhu zvolen ξ = 1,3 dle normy [9] str. 10 kap. 5.3.4 
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4.17.2 MINIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA V HORNÍ VĚTVI S OHLEDEM NA PRŮVĚS PÁSU 

BE>mS ≥ �T ∙ $LO + LP( ∙ *
8 ∙ [ ℎ�T\cu>

 

BE>mS ≥ 1 ∙ $3,7 + 26,24( ∙ 9,818 ∙ 0,012  

BE>mS ≥ 3059,5 I 

(41)  

kde: [ vcw\cu>  [m]  - největší dovolený průvěs pásu v horní větvi zvolen 

       [ vcw\cu> = 0,012 � dle normy [9] str. 10 kap. 5.3.3 

 

4.17.3 MINIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA V DOLNÍ VĚTVI S OHLEDEM NA PRŮVĚS PÁSU 

Bx>mS = �U ∙ LO ∙ *
8 ∙ [ ℎ�U\cu>

 

Bx>mS = 2,5 ∙ 3,7 ∙ 9,818 ∙ 0,012  

Bx>mS = 945,2 I 

(42)  

kde: [ vcy\cu> [m]  - největší dovolený průvěs pásu v dolní větvi zvolen 

       [ vcy\cu> = 0,012 � dle normy [9] str. 10 kap. 5.3.3 

 

4.17.4 NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU 

B>co ≈ B! ≈ BC ∙ ξ ∙ 0 1pq∙r − 1 + 11 

B>co ≈ B! ≈ 4776 ∙ 1,3 ∙ 0 1pY, s∙t − 1 + 11 

B>co ≈ B! ≈ 11411,9 I 

(43)  

kde: 
F1 [N]  - tah v pásu ve větvi nabíhající na buben  
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4.17.5 PEVNOSTNÍ KONTROLA PÁSU 

BxD ≥ B>co 

{>| ∙ - ≥ B>co 

250 ∙ 400 ≥ 11411,9 

100000 ≥ 11411,9 I  

(44)  

=> Navržený pás VYHOVUJE 
 
kde: 
FDp [N]   - dovolená tahová síla v pásu 
Rmp [N∙mm-1]  - pevnost pásu Rmp = 250 N∙mm-1 dle tab. 1 
 

4.17.6 TAH V PÁSU VE VĚTVI NABÍHAJÍCÍ NA BUBEN 

B! = B>co 

B! = 11411,9 I 

(45)  

 

4.17.7 TAH V PÁSU VE VĚTVI SBÍHAJÍCÍ Z BUBNU 

B = B!pq∙r 

B = 11411,9pY, s∙t  

B = 5203 I 

(46)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRNO 2015 

 

50 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET 

4.17.8 STANOVENÍ VELIKOST NAPÍNACÍ SÍLY 

BSc|� = 2 ∙ $B − LO ∙ � ∙ *( 

BSc|� = 2 ∙ $5208,4 − 3,7 ∙ 12,6 ∙ 9,81( 

BSc|� = 9491,3 I 

(47)  

 

BSc| = 1,1 ∙ BSc|� 

BSc| = 1,1 ∙ 9491,3 

BSc| = 10440,4 I 

(48)  

 Napínací síla je zvýšena od 10 %, aby bylo zajištěno, že pás nebude na hnacím  
bubnu prokluzovat.   
 
kde: 
FnapT  [N]  - teoretická potřebná napínací síla 
 

4.17.9 VÝSLEDNÁ SÍLA NAMÁHAJÍCÍ BUBEN 

B} = B! + B  

B} = 11423,4 + 5208,4 

B} = 16614,9 I 

(49)  
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5 PEVNOSTNÍ VÝPOČET 
 

5.1 PEVNOSTNÍ VÝPOČET HŘÍDELE VRATNÉHO BUBNU 

 Při výpočtu namáhání hřídele vratného bubnu není uvažováno zatížení od samotné 
tíhy bubnu, jelikož tato složka není zdaleka tak vysoká jako síly působící na hřídel od bočnic 
bubnu vyvolané výslednou silou namáhající buben. 

 

5.1.1 VOLBA MATERIÁLU 

 Pro hřídel vratného bubnu je zvolen materiál ČSN EN S355J0 (ČSN 11 523), přičemž 
hřídel je namáhaný střídavým ohybem. Dle literatury [3] str. 52 je dovolené napětí pro daný 
materiál a dané namáhaní σDOV = (70 - 105) MPa. Zvoleno σDOV = 70 MPa. 

 

5.1.2 ZATÍŽENÍ HŘÍDELE VRATNÉHO BUBNU VČETNĚ PRŮBĚHU VVÚ 

Obr. 21 Zatížení hřídele vratného bubnu včetně průběhu VVÚ 
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Rozměry hřídele: ? = 900 �� 
   ?! = 74 �� 
   ? = 477 ��  
   ?< = 74 �� 
   ?W = 32,5 �� 
   ?O = 32,5 �� 
   AE! = 60 ��  
                                   AE = 70 �� 
          

5.1.3 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA HŘÍDEL OD BOČNIC BUBNU 

Bk = Bx = B}2  

Bk = Bx = 16614,92  

Bk = Bx = 8307,5 I 

(50)  

 

5.1.3.1 ROVNICE ROVNOVÁHY 

~ � = 0:   BW − Bk − Bx + BO = 0 => BW 

BW = Bk + Bx − BO 

BW = 8307,5 + 8307,5 − 8307,5 

BW = 8307,5 I 

(51)  

 

~ �NW = 0:   Bk ∙ ?! + Bx ∙ $?! + ? ( − BO ∙ $?! + ? + ?<( = 0 => BO 

BO = Bk ∙ ?! + Bx ∙ $?! + ? (?! + ? + ?<  

BO = 8307,5 ∙ 0,074 + 8307,5 ∙ $0,074 + 0,477(0,074 + 0,477 + 0,074  

BO = 8307,5 I 

(52)  

kde: 
FA [N]  -reakční síla v podpoře A 
FB [N]  - reakční síla v podpoře B 
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5.1.4 KONTROLA NEBEZPEČNÉHO PRŮŘEZU V MÍSTĚ 1 NA HŘÍDELI  

 Z průběhu výsledných vnitřních účinků obr. 15 vyplývá, že maximální ohybový 
moment na průměru dH1 = 60 je v místě 1. Maximální ohybový moment na průměru  
dH2 = 70 mm je v místě 2. Tato místa jsou kritická a je potřeba je zkontrolovat.  
 

5.1.4.1 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT V MÍSTĚ 1 

�N>co� = BW ∙ ?W 

�N>co� = 8307,5 ∙ 0,0325 

�N>co� = 270 I ∙ � 

(53)  

 

5.1.4.2 MODUL PRŮŘEZU V OHYBU V MÍSTĚ 1 

iN� = � ∙ AE!<
32  

iN� = � ∙ 0,06<
32  

iN� = 2,1 ∙ 10=s �< 

(54)  

 

5.1.4.3 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ V MÍSTĚ 1 

�N>co� = �N>co�iN�
 

�N>co� = 2702,1 ∙ 10=s 

�N>co� = 12857142,9 R� =l 12,9 �R� 

(55)  

 

5.1.4.4 SOUČINITEL BEZPEČNOSTI V OHYBU V MÍSTĚ 1 

3! = �xN}�N>co�
 

3! = 7012,9 

3! = 5,4 

(56)  

=>  Navržený průměr hřídele v kritickém místě 1 je dostatečně dimenzován a VYHOVUJE 
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5.1.5 KONTROLA NEBEZPEČNÉHO PRŮŘEZU V MÍSTĚ 2 NA HŘÍDELI  

 

5.1.5.1 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT V MÍSTĚ 2 

�N>co� = BW ∙ $?! + ? 2( − Bk ∙ ? 2  

�N>co� = 8307,5 ∙ 00,074 + 0,4772 1 − 8307,5 ∙ 0,4772  

�N>co� = 614,8 I ∙ � 

 

(57)  

5.1.5.2 MODUL PRŮŘEZU V OHYBU V MÍSTĚ 2 

iN� = � ∙ AE <
32  

iN� = � ∙ 0,07<
32  

iN� = 3,4 ∙ 10=s �< 

 

(58)  

5.1.5.3 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ V MÍSTĚ 2 

�N>co� = �N>co�iN�
 

�N>co� = 614,83,4 ∙ 10=s 

�N>co� = 18082352,9 R� =l 18,1 �R� 

(59)  

 

5.1.5.4 SOUČINITEL BEZPEČNOSTI V OHYBU V MÍSTĚ 2 

3 = �xN}�N>co�
 

3 = 7018,1 

3 = 3,9 

(60)  

=>  Navržený průměr hřídele v kritickém místě 2 je dostatečně dimenzován a VYHOVUJE 
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5.2 KONTROLNÍ VÝPOČET ŠROUBU NA TAH A OTLAČENÍ V ZÁVITECH 

 

5.2.1 VOLBA NAPÍNACÍHO ŠROUBU 

 Dle průměru oka ložiskového tělesa TUJ 60 TF obr. 11 byla zvolena závitový tyč s 
lichoběžníkovým rovnoramenným závitem Tr 30×3×1000 - 8.8 ČSN 01 4050 dle  
literatury [3] str. 382. Z třídy pevnosti materiálu vyplývá, že mez kluzu v tahu Re = 640 MPa. 

5.2.2 VÝPOČET NAPÍNACÍHO ŠROUBU NA TAH 

Obr. 22 Zatížení napínacího šroubu 

 

5.2.2.1 SÍLA PŮSOBÍCÍ NA NAPÍNACÍ ŠROUB 

BFG = B}2  

BFG = 16614,92  

BFG = 8307,5 I 

 

(61)  

5.2.2.2 DOVOLENÉ NAPĚTÍ  V TAHU NAPÍNACÍHO ŠROUBU 

�xN}�� = 0,35 ∙ {� 

�xN}�� = 0,35 ∙ 640  
�xN}�� = 224 �R� 

(62)  

 Dle literatury [5] str. 18 je dovolené napětí pro spoj bez předpětí utahovaný v 
zatíženém stavu �xN}�� = 0,35 ∙ {� 
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5.2.2.3 TAHOVÉ NAPĚTÍ V NAPÍNACÍM ŠROUBU 

�H�� = BFGdG ≤ �xN}�� 

�H�� = 8307,5594  

�H�� = 14 �R�  

(63)  

=> Navržený napínací šroub VYHOVUJE 
 
kde: 
AS [mm2]  - výpočtový průřez šroubu 
 

5.2.2.4 VÝPOČTOVÝ PRŮŘEZ ŠROUBU 

dG = �4 ∙ 0A + A<2 1 
 

dG = �4 ∙ 028,5 + 26,52 1 
 

dG = 594 �� 
 

(64)  

kde: 
d2 [mm]  - střední průměr závitu šroubu d2 = 28,5 mm dle literatury [3] str. 382 
d3 [mm]  - malý průměr závitu šroubu d3 = 26,5 mm dle literatury [3] str. 382 
 
 

5.2.2.5 SOUČINITEL BEZPEČNOSTI V TAHU NAPÍNACÍHO ŠROUBU 

3FG = �xN}���H��
 

3FG = 22414  

3FG = 16 

(65)  

=> Navržený napínací šroub VYHOVUJE 
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5.2.3 KONTROLNÍ VÝPOČET OTLAČENÍ V ZÁVITECH 

 

5.2.3.1 DOVOLENÝ MĚRNÝ TLAK V ZÁVITECH  

 Dovolený měrný tlak v závitech pro ocelový šroub a ocelovou matic 
i exN}�� = 20 �R� dle literatury [6] str. 41 tab. 4.1 
 

5.2.3.2 VÝPOČET TLAKU V ZÁVITECH 

e� = BFG� ∙ � ∙ A ∙ �! ≤ exN}�� 

e� = 8315,95 ∙ � ∙ 28,5 ∙ 1,5 

e� = 12,4 �R� 

(66)  

=> Navržený napínací šroub VYHOVUJE 
 
kde: 
n [-]  - počet závitů matice 
H1 [mm]  - nosná výška závitu  
 

5.2.3.3 NOSNÁ VÝŠKA ZÁVITU 

�! = A − ]!2  

�! = 30 − 272  

�! = 1,5 �� 

(67)  

kde: 
d [mm]  - velký průměr závitu šroubu d = 30 mm dle literatury [3] str. 382 
D1 [mm]  - malý průměr závitu matice D1 = 27 mm dle literatury [3] str. 382 
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5.2.3.4 POČET ZÁVITŮ MATICE 

� = ℎR 

� = 153  

� = 5 

(68)  

kde: 
h [mm]  - výška matice h = 15 mm dle literatury  [3] str. 424  
 

5.3 KONTROLA LOŽISEK VRATNÉHO BUBNU 

 Vratný buben je uložen v ložiskách YAR 212 - 2F, která jsou součástí ložiskové 
jednotky TUJ 60 TF [19]. Zjištění základní trvanlivosti ložiska v hodinách je provedený dle 
literatury [3] str. 501. 

 Doporučená hodnota trvanlivosti ložisek pro pásové dopravníky při denním 
osmihodinovém provozu dle literatury [8] str. 625 tab. 11-4 je (20000 - 30000) hod. 

 

5.3.1 ZÁKLADNÍ TRVANLIVOST LOŽISKA 

�!Y = 0�Rb1<
 

�!Y = 0527008315,91<
 

�!Y = 254,5 

(69)  

Základní trvanlivost ložiska vyšla 254,5 ∙ 106 otáček. 
 
kde: 
C [N]  - základní dynamická únosnost ložiska C = 52700 N dle tab. 12 
Pr [N]  - radiální dynamické ekvivalentní zatížení ložiska  
     Pr = FA = FB = 8307,5 N 
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5.3.2 ZÁKLADNÍ TRVANLIVOST LOŽISKA V HODINÁCH 

�!Yv = 10�
60 ∙ �O ∙ �!Y 

�!Yv = 10�
60 ∙ 76,2 ∙ 254,5 

�!Yv = 55664,9 ℎ&A 

(70)  

=> Navržené ložisko VYHOVUJE 

 

5.3.2.1 OTÁČKY VRATNÉHO BUBNU 

�O = �2� 

�O = 82� 

�O = 1,27 &) ∙ ���=! =l 76,2 &) ∙ ℎ&A=!  
(71)  

kde: 
ω [rad∙s-1]  - úhlová rychlost vratného bubnu 
 

5.3.2.2 ÚHLOVÁ RYCHLOST VRATNÉHO BUBNU 

� = 	 ∙ �	  

� = 0,2 ∙ 1,60,2  

� = 8 	�A ∙ �=!
 

(72)  

kde: 

r [m]  - poloměr vratného bubnu 	 = x� = 0,2 � dle tab. 9 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
 Úkolem této bakalářské práce bylo provést konstrukční výpočet pásového dopravníku 
pro dopravu slévárenského písku. Funkční výpočet je proveden na základě vstupních 
parametrů: dopravního výkonu, dopravované vzdálenosti, dopravní výšky a přepravovaného 
materiálu dle normy ČSN ISO 5048 [9]. 

 Nosná konstrukce je tvořena pěti segmenty, kterou podepírá pět stojin. Na základě 
vypočteného potřebného výkonu je zvolen elektrobuben od firmy TTS Company s výkonem  
P = 10 kW, který snižuje náročnost konstrukce dopravníku. Ostatní komponenty pásového 
dopravníku byly zvoleny z katalogů vybraných výrobců. 

 Pevnostním výpočtem hřídele vratného bubnu je ověřeno, že daný hřídel vyhovuje 
provoznímu zatížení dopravníku. Napínání dopravního pásu bylo zvoleno tuhé pomocí 
napínacího šroubu. Napínací šroub byl zkontrolován na tah a dále na otlačení v závitech, 
přičemž vyhovuje danému provoznímu zatížení. V rámci výpočtů byla stanovena základní 
trvanlivost ložisek v hodinách a porovnána s doporučenými hodnotami. 

 Výkresová dokumentace, která je součástí přílohy obsahuje výkres sestavy pásového 
dopravníku a podsestavu vratného bubnu. 

 K vyhotovení této bakalářské práce jsem využil níže uvedených informačních zdrojů a 
získaných znalostí z předchozího studia. Tato práce vyhověla všem zadaným požadavkům. 

. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

δ [°] úhel sklonu dopravníku 

ρ [kg⋅m-3] objemová sypná hmotnost 

β [°] úhel sklonu válečku ve válečkové stolici 

θ [°] dynamický sypný úhel (dopravované hmoty) 

α [°] sypný úhel 

µ [-] součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem 

ϕ [rad] úhel opásaní hnacího bubnu 

ξ [-] součinitel rozběhu 

ω [rad∙s-1] úhlová rychlost vratného bubnu 

µ1 [-] součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem 

µ2 [-] součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi 

µ3 [-] součinitel tření mezi čističem pásu a pásem 

ηc [-] celková účinnost pohonu 

σDOV [MPa] dovolené napětí v ohybu 

σDOVNS [MPa] dovolené napětí v tahu napínacího šroubu 

(h/ao)adm [m] největší dovolený průvěs pásu v horní větvi 

(h/au)adm [m] největší dovolený průvěs pásu v dolní větvi 

σOmax1 [MPa] maximální ohybové napětí v místě 1 

σOmax2 [MPa] maximální ohybové napětí v místě 2 

σtNS [MPa] tahové napětí v napínacím šroubu 

A [m] dotyková plocha mezi stěračem pásu a pásem 

an [m] rozteč válečkových stolic v místě přivádění materiálu 

ao [m] rozteč válečkových stolic v horní větvi 

AS [mm2] výpočtový průřez šroubu 

au [m] rozteč válečkových stolic v dolní větvi 

b [m] ložná šířka dopravního pásu 

B [m] šířka dopravního pásu 

b1 [m] světlá šířka bočního vedení 

C [N] základní dynamická únosnost ložiska 

d [mm] velký průměr závitu šroubu 

D1 [mm] malý průměr závitu matice 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

d2 [mm] střední průměr závitu šroubu 

d3 [mm] malý průměr závitu šroubu 

DB [m] průměr bubnu 

dH1 [m] průměr hřídele v uložení ložiska vratného bubnu 

dH2 [m] průměr hřídele v uložení bočnic vratného bubnu 

e [-] základ přirozených logaritmů 

f [-] globální součinitel tření 

F [N] průměrný tah v pásu na bubnu 

F ε [N] odpor vychýlených bočních válečků 

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

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

F2min [N] minimální tahová síla v pásu v dolní větvi 

Fa [N] odpor shrnovače materiálu 

FA [N] reakční síla v podpoře A 

FB [N] reakční síla v podpoře B 

FbA [N] odpor setrvačných sil v místě nakládání a v oblasti urychlování 

FC [N] zatížení od bočnic bubnu v místě C 

FD [N] zatížení od bočnic bubnu v místě D 

FDmin [N] minimální tahová síla v pásu v dolní větvi s ohledem na průvěs pásu 

FDp [N] dovolená tahová síla v pásu 

Ff [N] odpor tření mezi doprav. hmot. a bočním ved. v oblasti urychlování 

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

FH [N] hlavní odpory 

FHmin [N] minimální tahová síla v pásu v horní větvi s ohledem na průvěs pásu 

Fmax [N] největší tahová síla v pásu 

FN [N] odpory vychýlených bočních válečků 

Fnap [N] velikost napínací síly 

FnapT [N] teoretická potřebná napínací síla 

FNS [N] síla působící na napínací šroub 

Fo [N] odpor ohybu pásu na bubnech 

Fr [N] odpor stěrače pásu 

FS1 [N] přídavné hlavní odpory 

FS2 [N] přídavné vedlejší odpory 
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FSt [N] odpor k překonání dopravní výšky 

Ft [N] odpor v ložiskách vratného bubnu 

FU [N] zvětšení obvodové síly na hnacím bubnu 

FUmax [N] maximální obvodová hnací síla 

FUP [N] teoretická obvodová síla potřebná na hnacím bubnu 

FV [N] výsledná síla namáhající buben 

g [m∙s-2] tíhové zrychlení 

H [m] dopravní výška 

h [mm] výška matice 

H1 [mm] nosná výška závitu 

Im [kg∙hod-1] Hmotnostní výkonnost 

Iv [m3∙s-1] objemová výkonnost 

k [-] součinitel sklonu 

k1 [-] součinitel bezpečnosti v ohybu v místě 1 

k2 [-] součinitel bezpečnosti v ohybu v místě 1 

kNS [-] součinitel bezpečnosti v tahu napínacího šroubu 

kv [-] součinitel korekce vrchlíku 

L [m] dopravní délka 

l [m] celková délka hřídele vratného bubnu 

l1 [m] vzdálenost působiště sil FA a FC 

L10 [-] základní trvanlivost ložiska 

L10h [hod] základní trvanlivost ložiska v hodinách 

l2 [m] vzdálenost působišť sil FC a FD 

l3 [m] vzdálenost působiště sil FB a FD 

lA [m] vzdálenost působiště síly FA od místa změny průměru hřídele 

lb [m] urychlovací délka 

lB [m] vzdálenost působiště síly FB od místa změny průměru hřídele 

lbv [m] délka bočního vedení 

Ln [m] vzdálenost pod násypkou 

MOmax1 [N∙m] maximální ohybový moment v místě 1 

MOmax2 [N∙m] maximální ohybový moment v místě 2 

n [-] počet závitů matice 

nB [ot∙min-1] otáčky vratného bubnu 
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p [N∙m2] tlak mezi čističem pásu a pásem 

P1 [-] počet řad válečků v horní větvi 

P2 [-] počet řad válečků v dolní větvi zvolen 

PB [W] potřebný provozní výkon hnacího bubnu 

pDOVNS [MPa] dovolený měrný tlak v závitech 

PM [W] potřebný provozní výkon motoru 

Pr [N] radiální dynamické ekvivalentní zatížení ložiska 

pz [MPa] tlak v závitech 

Q [kg∙hod-1] dopravní výkon 

q1 [kg] váha rotujících částí válečku v horní větvi 

q2 [kg] váha rotujících částí válečku v dolní větvi 

qB [kg∙m-1] hmotnost 1 metru dopravního pásu 

qG [kg∙m-1] hmotnost nákladu na 1 metr délky pásu 

qRO [kg∙m-1] hmotnost rotujících částí válečků na 1 metr v horní větvi 

qRU [kg∙m-1] hmotnost rotujících částí válečků na 1 metr v dolní větvi 

r [m] poloměr hnaného bubnu 

Re [MPa] mez kluzu v tahu 

Rmp [N∙mm-1] pevnost pásu 

S [m2] celková plocha průřezu náplně 

S1 [m2] plocha průřezu náplně vrchlíku 

S2 [m2] plocha průřezu náplně korýtka 

SK [m2] skutečná plocha průřezu náplně 

ST [m2] teoreticky potřebná plocha průřezu náplně 

t [m] tloušťka pásu 

tsl [m] šířka stírací lišty čističe pásu 

v [m⋅s-1] jmenovitá dopravní rychlost 

vo [m∙s-1] rychlost dopravované hmoty ve směru pohybu pásu 

WO1 [m3] modul průřezu v ohybu v místě 1 

WO2 [m3] modul průřezu v ohybu v místě 2 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Číslo výkresu Název Druh výkresy Počet listů 

 1 - 3P/2 - PD PÁSOVÝ DOPRAVNÍK VÝKRES SESTAVY 1/1 

1 - 3P/2 - VB VRATNÝ BUBEN VÝKRES PODSESTAVY 1/1 

1 - 3P/2 - KPD KUSOVNÍK KUSOVNÍK 1/2 

1 - 3P/2 - KPD KUSOVNÍK KUSOVNÍK 2/2 

 

CD: Pásový dopravník pro dopravu slévárenského písku 


