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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením dopravníku zvoleného na 

základě rešerše. V práci je popsáno k jakému účelu se dopravník třísek pouţívá a jakým 

způsobem pracuje. Je zde popsáno podle jakých parametrů se volí, jaké jsou druhy těchto 

dopravníků a výčet firem, které se specializují na jejich výrobu. V další části je popsán návrh 

třískového dopravníku pro maximálně univerzální pouţití a popis jeho konstrukčních prvků. 

Dále je vyhotoven pevnostní výpočet hřídele a základní výpočty ostatních prvků. V práci je 

zobrazena 3D vizualizace a je přiloţena také výkresová dokumentace důleţitých detailních 

výkresů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 Třískový dopravník, pohon dopravníku, tříska, obráběcí stroj, konstrukce dopravníku 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 This bachelor thesis deals with the construction design of the conveyor selected on the 

basis of the research. The bachelor thesis describes the purpose of the chip conveyor and how 

it works. It is described here by which parameters the conveyor is selected, what are the 

types of these conveyors and the list of companies that specialize in their production. The 

next section describes the design of the conveyor for maximum versatility and a description 

of its design elements. Further, the strength calculation of the shaft and basic calculations of 

the other elements are made. The work is displayed in 3D visualization and is also 

accompanied by drawings of important detailed drawings. 

 

 

KEYWORDS 

 Chip conveyor, conveyor drive, chip, machine-tool, conveyor design 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
 Třískové obrábění je jeden z nejčastějších postupů zpracování materiálu na hotový 

výrobek. U tohoto typu obrábění vzniká tzv. tříska, kterou povaţujeme za odpadní část při 

obrábění. Třískový dopravník má za účel tento odpadní materiál dopravit ven z obráběcího 

prostoru do sběrných kontejnerů, a to co moţná nejrychleji, kvůli nahromadění těchto třísek. 

Od horkých třísek se stroj zahřívá, a pokud sálavé teplo začne přecházet na části stroje, jako 

jsou např. loţe, můţe docházet ke sníţení přesnosti při obrábění. [5] 

 K danému stroji je nutné zvolit vhodný typ dopravníku. To se určuje podle aspektů, zda 

je stroj hrubovací nebo určen spíše na dokončovací práce, jaký typ materiálu se na stroji 

obrábí, jaký vzniká typ třísky a velikost, jaká je dopravní vzdálenost apod. Díky stálé 

automatizaci a modernizaci obráběcích strojů je nutné stále zlepšovat také toto příslušenství. 

U CNC obráběcích strojů je dnes jiţ nutnost, aby byl odvod třísek automatický. Tím se sniţují 

nároky na obsluhu stroje, tj. obsluha nemusí třísky odebírat ručně, tím se šetří čas a zvyšuje se 

bezpečnost práce v okolí pracovního stroje.  

 Dopravníky jsou dnes jiţ hojně rozšířené a díky tomu existuje mnoţství firem, jeţ se 

výrobou dopravníku zabývají. U takových firem jiţ není problém, aby si zákazník určil přesné 

rozměry, jaké má dopravník mít, protoţe firmy jsou schopné dodat dopravník, jaký přesně 

vyhovuje poţadavku zákazníka.  

 Cílem mé bakalářské práce je tedy navrhnout třískový dopravník, který bude schopen 

takový druh činnosti vykonávat co nejefektivněji, automaticky a bezpečně. 

 

Obr. 1 Příklad článkového dopravníku třísek [9] 
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TŘÍSKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

1 TŘÍSKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 Doprava třísek patří do části třískového hospodářství, zabývajícího se právě dopravou 

třísek z obráběcího stroje do sběrných kontejnerů, popřípadě následným drcením, lisováním 

a dalším zpracováním. Dopravované třísky jsou z různých druhů materiálů, nejběţnější je  

ocel, nerezové slitiny, mosazi, bronzy, hliníky atd. Jedním z aspektů pro správný výběr 

dopravníku je účel, pro který se bude dopravník vyuţívat, respektive jaký druh materiálu se 

jím bude dopravovat. Případně je dobré znát přibliţné mnoţství, velikost či druh třísky 

vzniklé při obrábění. 

 

1.1 TŘÍSKA 

 U procesů třískového obrábění, kdy nástroj působí na obrobek, vzniká odpadní produkt 

tříska. Při kontaktu nástroje s obrobkem dochází k odřezávání materiálu a zároveň  

k plastickým deformacím, které pěchují třísku. To nám značí, ţe při tomto kontaktu vzniká 

teplo, které ovlivňuje jak nástroj, tak obrobek, a to má za následek nepřesnosti při obrábění  

a kvalitu obráběné plochy. A jelikoţ je největší část tepla odváděna v třískách, je nutné, aby 

byly třísky v co moţná nejkratším čase odvedeny ze stroje, aby nedocházelo k přestupu tepla 

na obráběcí stroj a ke zhoršení přesnosti při obrábění. Pro tuto následnou manipulaci 

s třískami, nás zajímá, jakou má tříska velikost a tvar. Tyto parametry se dají ovlivnit 

zvolením vhodných řezných podmínek, obráběným materiálem a pouţitím vhodné geometrie 

nástroje např. pouţít lamače a utvářeče třísek na nástroji. [8] 

 Z obrázku (Obr. 2) je moţné vypozorovat, ţe výhodnější jsou třísky menší, kratší aţ 

drobivé. Pokud by však tříska byla aţ příliš malá, mohlo by docházet k tomu, ţe se dostane do 

prostoru mezi řetězem a pásem a řetěz by mohl být následně poškozen. Zároveň by se tříska 

mohla dostat aţ do nádrţe s kapalinou, kde by mohla následně poškodit čerpadlo. I s takovým 

scénářem je nutné počítat a popřípadě upravit řezné podmínky při obrábění nebo zváţit změnu 

Obr. 2 Tvary třísek [7] 
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TŘÍSKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
obráběného materiálu za vhodnější, pokud to technologie umoţňuje. Aby se dalo přibliţně 

určit, o jaký druh třísky se při obrábění jedná, lze pouţít vztah pro výpočet objemového 

součinitele a z obrázku (Obr. 3) určit tvar třísky.  

 

𝑊 =
𝑉𝑡

𝑉𝑚
  [𝑁] 

 

(1)  

Kde: W - Objemový součinitel [−], 

 𝑉𝑡  - Objem volně loţených třísek [dm
3
], 

 𝑉𝑚  - Objem odebraného materiálu [dm
3
]. 

1.2 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOPRAVNÍKŮ TŘÍSEK 

 Nejběţnější třískové dopravníky jsou článkové, hrablové nebo šnekové. Dále mohou 

být magnetické, harpunové nebo se můţe jednat o speciální druh trubkového vlečného 

dopravníku.  

 Základním rozdělením lze dopravníky rozdělit na typ přímý, ten je vhodný pro vynášení 

třísky, ale také i kovových materiálů v jedné rovině. Další typ je jedenkrát  

lomený, ten se pouţívá v místech, kde je potřeba ušetřit prostor kolem stroje, nebo klasický 

typ dvakrát lomeného dopravníku, pro snazší padání třísek do sběrného kontejneru.  

 

Obr. 3 Tvar třísek dle objemového součinitele [8] 

Obr. 4 Typy dopravníků [10] 
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TŘÍSKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
 Dopravníky se mohou dále dělit podle toho, zda jejich součástí bude nádrţ pro chladicí 

kapalinu, popřípadě další přídavná zařízení pro filtraci této kapaliny. 

 

1.3 DRUHY TŘÍSKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

1.3.1 ČLÁNKOVÝ DOPRAVNÍK 

 Článkové dopravníky jsou nejuniverzálnější dopravníky, které jsou schopné dopravovat 

téměř jakoukoliv třísku. Dopravník se skládá z ocelového pásu sestaveného z ocelových 

článků a na bocích pásu jsou umístěny řetězy. Ocelové články jsou buď celistvé, děravé nebo 

s výstupky, popřípadě kombinací zmíněných typů. Na bocích pásu jsou také pomocné boční 

plechy, které zamezují třísce, aby se nedostala mimo pás a aby nepadala na řetěz. Pás můţe 

být také vybaven tzv. hrably, která pomáhají tlačit třísku ven do sběrného kontejneru. Délka 

článku se volí podle hmotnosti a velikosti třísky [9].Typy mohou být přímé nebo lomené. 

1.3.2 HRABLOVÝ DOPRAVNÍK 

 Tento typ dopravníku je vhodný pro přepravu drobných a krátkých třísek, zvláště jsou 

doporučené pro přepravu třísek z hliníku, litin či barevných kovů. Dopravu zajišťuje  

tzv. hrablový pás, který se skládá z jednoho nebo dvou řetězů a pomocných hrabel. Tříska 

padá na dno dopravníku a pomocí hrabel je tlačena ven, kde padá do sběrné nádoby. Protoţe 

se hrabla, dotýkají dna dopravníku, musí být toto dno zhotoveno z vysoce odolného 

otěruvzdorného materiálu, například je moţné pouţít tzv. hardoxové plechy [33]. Vyrábějí se 

v typu přímém nebo lomeném. 

 

Obr. 5 Článkový dopravník [11] 

Obr. 6 Hrablový dopravník [12] 
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TŘÍSKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

1.3.3 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK 

 Dopravník se pouţívá pro přepravu menších, drobivých třísek. Dopravu zajišťuje šnek 

uloţený v korytu, který koná rotační pohyb. Pomocí spirálovitému zatočení šneku se tento 

rotační pohyb přenáší na třísku a ta koná pohyb přímočarý. Dopravník se vyrábí 

v provedení, kde šnek bývá tzv. samonosný, coţ znamená, ţe je uloţen pouze na hnací straně 

a klouţe v korytu nebo v provedení kde šnek je opatřen středovou hřídelí, viz obrázek 

(Obr. 9). Výhodou je, ţe jsou tyto dopravníky malé, tudíţ jsou vhodné do malých prostorů. 

Naopak velkou nevýhodou je, ţe nemohou být zalomené, proto se často pouţívají 

v kombinaci s jinými dopravníky. 

 

Obr. 7 Detail hrablového pásu [32] 

Obr. 8 Šnekový dopravník [13] 
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1.3.4 MAGNETICKÝ DOPRAVNÍK 

 Dopravují se malé, krátké třísky, které musí být z feromagnetického materiálu. Třísky 

padají na nerezový plech, který je pevný a pod tímto plechem se pohybuje řetěz, na kterém 

jsou umístěné silné magnety, viz obrázek (Obr. 11). Na magnety se třísky „nalepí“, a cestují, 

aţ ke sběrnému kontejneru. Zde magnet přestává působit. Dopravník bývá vodotěsný s náplní 

mazacího oleje pro mazání řetězů. Vyuţití tohoto dopravníku je v situacích, kde jiné 

dopravníky nedosahují poţadované funkce, např. u výroby, kde vznikají velmi malé třísky  

a mohlo by docházet k propadnutí do nádrţe s kapalinou nebo při dopravě celých výrobků. 

Vyrábějí se typem přímé i lomené. 

 

Obr. 10 Magnetický dopravník [16] 

Obr. 9 Nalevo šnek spirálový bez hřídele, napravo šnek se středovou 

hřídelí [15],[13] 
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TŘÍSKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

1.3.5 HARPUNOVÝ DOPRAVNÍK 

 Vhodné pouţití tohoto dopravníku je při obrábění, kde vznikají dlouhé vinuté třísky, 

které je nutné dopravit na delší vzdálenosti. Tříska se pohybuje pomocí tyče, který koná 

vratný přímočarý pohyb a třísku tlačí do sběrné nádoby. Tříska se postupně deformuje a drtí 

pomocí harpunovitých trnů umístěných jak v korytě, tak na tyči. Vyrábějí se typem přímé, 

takţe je případně nutná kombinace s jinými dopravníky.  

 

 

 

Obr. 11 Magnety umístěné pod nerezovým plechem [17] 

Obr. 12 Princip pohybu harpunového dopravníku [2] 

Obr. 13 Harpunový dopravník [18] 
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1.3.6 TRUBKOVÝ VLEČNÝ DOPRAVNÍK 

 Vyuţívá se při dopravě menších třísek. Skládá se z propojených trubek, ve kterých se 

pohybuje řetěz ve smyčce a je opatřen kruhovými články, které tlačí třísku. Tento typ je 

vyuţíván v kombinaci s jinými dopravníky, které třísku nejprve dopraví ven z obráběcího 

stroje a následně ji trubkový vlečný dopravník dopraví do sběrného kontejneru. Dopravník se 

často vyuţívá pro dopravu třísek po celé hale tj. je centrální, pro více obráběcích strojů. 

 

1.4 VÝROBCI TŘÍSKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

1.4.1 FIRMA BROXTEC S.R.O. 

 Firma BROTEX s. r. o. je česká společnost sídlící ve Zlíně, zabývající se prioritně 

výrobou dopravníků třísek, dále filtračních zařízení, válečkových dopravníků, jednoúčelových 

strojů atd. Výhodou této společnosti je, ţe zákazník si můţe podat svůj návrh a firma vytvoří 

plně funkční zařízení dle poţadavku zákazníka. Firma se zabývá výrobou článkových, 

hrablových a magnetických dopravníků. 

Obr. 14 Trubkový vlečný dopravník [19] 

Obr. 15 Článkový dopravník firmy Broxtec [9] 
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Tab. 1 Rozteče článků článkového dopravníku firmy Broxtec [9] 

Rozteč článků Vyuţití 

1,5“ (38,1 mm) Výška nakládací části dopravníku od 118 mm 

2,5“ (63,5 mm) Niţší nebo vyšší profil. Pásy pro náročné provozy 

6“ (152,4 mm) Pro velmi náročné provozy, hrubovny, lisovny atd. 

 

1.4.2 FIRMA TECNIMETAL - CZ A.S. 

 Společnost se zabývá výrobou krytování a příslušenství k obráběcím strojům jako jsou 

dopravníky třísek, filtrační a chladící agregáty atd. Firma má sídlo ve Zlíně a pobočky v Číně 

a Itálii. Mezi typy dopravníků, které tato firma vyrábí, patří šnekové, hrablové  

a článkové. Výhodou této společnosti je vstřícnost ke svým zákazníkům, individuální řešení 

podle poţadavku zákazníka a jejich vlastní know-how ve výrobě dopravníkových pásů. 

V přílohách (I) a (II) je přiloţen prospekt dvou dopravníků od firmy Tecnimetal. 

 
Tab. 2 Parametry článkového dopravníku firmy Tecnimetal [20] 

Typ dopravníku Přímý 2xLomený 

Šířka pásu 150 mm aţ 550 mm 

Rozteč článků 38,1 mm nebo 63 mm 

Typ pásu Neděrovaný 

Rychlost přepravy 2,5 m/min nebo volitelná 

 

 

 

Obr. 16 Článkové dopravníky od firmy Tecnimetal [20] 
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1.4.3 FIRMA SE-MI TECHNOLOGY, A.S. 

 Společnost se zabývá dopravou jak ve vertikální, tak i v horizontální poloze, a to 

v důlním průmyslu i mimo něj. Zejména se jedná o výrobu článkových a hrablových 

dopravníků, válečkových tratí či speciálních dopravníků, valníků atd. Firma má sídlo 

v Ostravě a pyšní se vývozem svých výrobků do zahraničí např. Ruska, Ukrajiny, Vietnamu, 

Turecka atd. 

 

1.4.4 FIRMA HENNLICH S.R.O. 

 Firma Hennlich vyrábí širokou škálu produktů, mezi které patří i výroba dopravníků 

třísek. Firma je známá po celé Evropě a má i svou pobočku v Česku v Litoměřicích. Mezi 

jejich vyráběné dopravníky patří pásové (článkové), hrablové a šnekové. Velká výhoda zde 

tkví v tom, ţe je nabízena velká škála rozteče pásů, podle čehoţ se odvíjí mnoţství 

dopravované třísky. 

 

Obr. 17 Článkový dopravník firmy SE-MI Technology [21] 

Obr. 18 Článkový dopravník firmy Hennlich [22] 
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Tab. 3 Parametry článkových pásů od firmy Hennlich [22] 

1.4.5 ASTOS MACHINERY A.S. 

 Společnost patří mezi špičkové evropské firmy zabývající se výrobou dopravníkových 

systémů a automaticky řízených linek k CNC strojům či lisům. Vyrábí třískové  

dopravníky, filtrační zařízení a krytování strojů. Firma má své zákazníky jak v České 

republice, tak v Evropě a dokonce aţ v zámoří. Podnik se věnuje výrobě článkových, 

hrablových a magnetických dopravníků. V příloze (III) je uveden příklad článkového 

dopravníku CDT 63 nabízeného firmou Astos. 

 

Tab. 4 Parametry rozteče článků od firmy Astos [10] 

Rozteč článků Vyuţití 

40 mm Lehké pracovní podmínky 

63 mm Středně těţké pracovní podmínky 

100 mm Velmi těţké pracovní podmínky 

Rozteč pásu Maximální únosnost Tloušťka pásu Pouţití 

[mm] [kN/1m] [mm] [-] 

31,75 20 2 Malé aţ střední třísky 

50 35 3 Varianta, pro střední a velké třísky 

63,5 40 4 Velké mnoţství rozměrných třísek 

75 60 4 Aplikace v náročném prostředí 

100 60 4 Aplikace v náročném prostředí 

    

Obr. 19 Magnetický dopravník firmy ASTOS Machinery [10] 
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2 NÁVRH TŘÍSKOVÉHO DOPRAVNÍKU 
 Cílem práce je navrhnout dopravník pro maximálně univerzální vyuţití. Nejvhodnější 

variantou se tedy jeví článkový dopravník. Tento typ je vhodný pro téměř všechny typy třísek. 

Dopravník bude dvakrát lomený, z důvodu snazšího přistavení sběrného kontejneru. Jelikoţ je 

systém pro dopravu a filtraci chladicí kapaliny velmi obsáhlý a předmětem této bakalářské 

práce je návrh konstrukce třískového dopravníku, rozhodl jsem se nezabývat návrhem tohoto 

systému, pouze ve finálním modelu bude zahrnuta nádrţ pro chladicí kapalinu, jako jedna 

z moţných variant pouţití. 

2.1 ROZBOR JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

2.1.1 RÁM A KRYTOVÁNÍ 

 Rám dopravníku je obvykle vyroben z vhodně ohnutých a svařovaných plechů 

popřípadě profilů a jiných potřebných součástí, které ve výsledku tvoří nosnou konstrukci. Na 

bočních částech jsou zhotovena vodítka ze svařených plochých tyčí nebo vhodně sestavených 

U – profilů. Ty tvoří dráhu, po které klouţe řetěz. Aby toto vedení vydrţelo, bývá materiál 

z otěru vzdorné oceli, většinou se pouţijí tzv. hardoxové plechy [33]. Celý rám je zcela 

provařený z důvodu zamezení úniku chladicí kapaliny. U výsypné části je konstrukce 

zhotovena tak, aby byla tuhá, jelikoţ jsou na ní umístěny loţiskové domky a je zde připojen 

také motor s převodovkou. Celá konstrukce je oplechovaná, aby nedošlo ke kontaktu 

s otáčejícími se mechanismy. V případě, ţe by se dopravník ucpal, nebo pokud by bylo nutné 

provést údrţbu a vyčištění je potřeba při návrhu konstrukce dbát na moţnost částečného 

rozebrání. Toho se docílí pomocí oddělitelných částí krytování, které jsou k sobě pouze 

přišroubovány.  

2.1.2 MOTOR A PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 
 Dopravní pás můţe být poháněn různými druhy elektromotorů. Z mého pohledu je často 

volen třífázový asynchronní elektromotor s kotvou na krátko, jako je na obrázku  

(Obr. 21), jelikoţ je to nejdostupnější motor, nijak náročný na údrţbu, vhodný na danou 

problematiku.  

Obr. 20 Vedení řetězu pásu [19] 
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 Další variantou by bylo pouţít motor s měničem frekvence, díky jeho schopnosti změny 

otáček. Ačkoliv je pořizovací cena vyšší, má tento motor uplatnění v provozu, kde je změna 

otáček ţádoucí, tzn. u obrábění velkých sérií, kde u jedné série by se spíše hrubovalo a u další 

série by se o dost méně obrábělo, tudíţ by změna otáček byla vhodná.  

 

 Důleţitým faktorem je volba převodovky mezi motorem a hřídelí s řetězovými  

koly, které pohánějí pás. Je nutné, aby dopravní pás měl poţadovanou rychlost, ale taky je 

nutné, aby měl dostatečný točivý moment. Nejvhodnější variantou se tedy jeví pouţít 

šnekovou převodovku. Má velký převodový poměr, který se hodí pro změnu rychlostí. 

Kolikrát se zmenší otáčky, tolikrát se zvětší krouticí moment, avšak moment je menší  

o účinnost převodovky.  

 Jako převodový člen se také pouţívá řetězového nebo řemenového převodu, popřípadě 

ozubených kol. U pouţití řemenu by bylo časem nutné ho vyměnit z důvodu nataţení řemenu 

a u ozubených kol jak čelních, tak případně kuţelových, nedosáhneme takových podmínek 

jak u šnekové převodovky. Řetězový převod se často pouţívá v kombinaci se šnekovou 

popřípadě planetovou převodovkou jako je na obrázku (Obr. 22). 

Obr. 21 Třífázový asynchronní elektromotor se šnekovou 

převodovkou 

Obr. 22 Kombinace šnekové převodovky 

s řetězovým převodem [17] 
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2.1.3 NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 

 Aby dopravní pás optimálně fungoval, musí být správně napnutý. Během delšího 

pouţívání dopravníku můţe docházet k opotřebení pásu, jako je otlačení mezi články pásu, 

protáhnutí řetězu atd. Proto je nutné dbát, aby byl pás stále vhodně napnutý, ale naopak musí 

být také zajištěna dostatečná vůle, jinak by se části pásu a řetězových kol nadměrně 

opotřebovávaly. 

 Pás se napíná pomocí šroubů, které vyvozují potřebnou napínací sílu a šrouby se 

posléze zajistí maticí proti pootočení. 

 

2.1.4 DOPRAVNÍ PÁS 
 Podle velikosti a mnoţství třísek vznikajících při obrábění se volí určitý typ článku. 

Rychlost pásu je dána druhem obrábění. Běţná rychlost pásu se pohybuje okolo  

2 – 4 m∙min
-1

, ale můţou být i typy s rychlostí aţ 10 m∙min
-1

. Tato rychlost se můţe měnit 

pouţitím motoru s měničem frekvence, nebo např. výměnou řetězových kol, které pohánějí 

pás.  

 Obr. 23 Napínání dopravního pásu přes plotnu s ložiskem 

Obr. 24 Napínání dopravního pásu přímo na ložisku [27] 
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 Článkový pás je sloţen z vhodně tvarovaných článků, které jsou spojeny hřídelkou. Na 

boky pásu je připojen řetěz, který je buď zajištěn závlačkou nebo je hřídelka roztemována. 

 

 Lze pouţít články s dírkami (perforované), pro větší a rychlejší odvod kapaliny (při 

průtoku více jak 40 litrů za minutu) [22]. Články plné s výstupky tzv. pimplované [9], jsou 

vhodné, pokud je tříska velmi malá a lehká a mohla by se spláchnout společně s kapalinou do 

nádrţe. Časem by mohlo dojít k zanesení, v horším případě ucpání čerpadla, které dopravuje 

kapalinu k řeznému nástroji. 

 

2.1.5 OCHRANNÉ A DOPLŇUJÍCÍ PRVKY DOPRAVNÍKU 
 Aby dopravník plnil bezpečnostní normy, musí být vhodně oplechovaný, aby nedošlo 

ke kontaktu s otáčejícími se částmi. Důraz je také kladen na ochranné prvky. V provozu se 

můţe stát, ţe se dopravník ucpe a můţe dojít k přetíţení motoru. Proto bývá elektromotor 

vybaven ochranou proti přetíţení. Další moţností je pouţít mechanickou ochranu. 

Obr. 25 Nalevo zajištění roztemováním hřídelky, napravo zajištění závlačkou 

[29],[28] 

Obr. 26 Druhy článků: celistvý, pimplovaný, děrovaný [13] 
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 První varianta mechanické ochrany tkví v pouţití dostatečně tuhé pruţiny a senzoru. 

Jakmile dojde k přetíţení, motor se s převodovkou začne lehce natáčet, tzn., stlačuje pruţinu, 

dochází k sepnutí čidla, které dá signál do řídicího systému a dojde k zastavení motoru.  

 Další variantou mechanické ochrany je pouţít momentovou spojku s výstupky. Spojka 

přenáší krouticí moment z pohonu a při přetíţení dojde k mechanickému rozpojení, tzn., ţe 

pruţina se stlačí, zubní desky se od sebe vzdálí a dochází k protočení. 

 Lze také pouţít momentovou třecí spojku, u které při překročení krouticího 

momentu, dojde k protočení řetězového kola a dochází k prokluzu. 

  

Obr. 27 Omezovač točivého momentu firmy Hennlich [22] 

Obr. 28 Momentová spojka s výstupky [29] 
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 U výsypné části je moţné pouţít tzv. V hrablo, které zamezí třísce vtáhnutí zpět do 

dopravníku. 

 

2.2 VÝPOČET DOPRAVNÍKU 

2.2.1 VOLBA ELEKTROMOTORU 

 Pro článkový dopravník byl zvolen trojfázový asynchronní elektromotor s kotvou na 

krátko od firmy Siemens, která disponuje širokou škálou výběru modelů. Elektromotor má 

výkon 𝑃 = 0,37 𝑘𝑊 a otáčky 𝑛1 = 920 𝑚𝑖𝑛−1. Další parametry jsou uvedeny v příloze (IV). 

 
Tab. 5 Zvolený elektromotor: 1LA7080-6AA12 – ZA11 [23]  

Značka Popis značky 

1LA7 Třífázový asynchronní elektromotor 

080 Osová výška 80 mm 

6 6 pólový 

A Základní provedení elektromotoru s hliníkovou kostrou 

A Třída rotoru 16 

1 ∆/Y  230/400 V 50Hz nebo Y 460 V 60Hz 

2 Tvar s malou přírubou IM B14 

Z Zvláštní provedení 

A11 Ochrana motoru 3 vestavěnými termistory B59335 M155 

 

 

 

 

Obr. 29 Zachytávač třísek proti vtáhnutí zpět do dopravníku [9]  
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2.2.2 VOLBA PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ 

 U předchozího výpočtu byl zvolen převodový poměr 𝑖 = 100. Pro velký převodový 

poměr byla zvolena šneková převodovka od firmy TOS Znojmo. Další parametry jsou 

uvedeny v příloze (VII). 

 

Tab. 6 Zvolená šneková převodovka: MKT 63 100 U B3 [24] 

Značka Popis značky 

MKT Šneková převodovka 

63 Velikost 

100 Převod 100:1 

U Malá příruba pro uchycení motoru a jednoduché uchycení převodovky po bocích 

B3 Poloha jak bude převodovka natočena 

 

Obr. 30 Model elektromotoru od firmy Siemens [23] 

Obr. 31 Model šnekové převodovky od firmy TOS [24] 
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Výstupní krouticí moment z převodovky [24]: 

𝑀𝑘 ,𝑣𝑦 =
9550 ∙ 𝑃 ∙ 𝜂 ∙ 𝑖

100 ∙ 𝑛1
  [𝑁 ∙ 𝑚] (2)  

𝑀𝑘 ,𝑣𝑦 =
9550 ∙ 0,37 ∙ 48 ∙ 100

100 ∙ 920
 

 

𝑀𝑘 ,𝑣𝑦 = 184,36 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Kde: 𝑃 - Výkon elektromotoru [kW], 

 𝜂 - Účinnost šnekové převodovky [%], voleno dle výrobce [24], 

 𝑖 - Převodový poměr šnekové převodovky [−], 

 𝑛1 - Otáčky elektromotoru [ot. s−1]. 
 

 

2.2.3 RYCHLOST PÁSU 

 Rychlost pásu se u běţných dopravníků pohybuje od 2 – 4 m ∙ min−1. V zadání je 

uvedeno, ţe dopravník má být co moţná nejuniverzálnější, proto byla zvolena rychlost pásu: 

𝑣𝑖𝑑 = 3 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (3)  

Kde: 𝑣𝑖𝑑   - Rychlost pásu ideální [m ∙ min−1]. 

 

 

Úhlová rychlost vstupující do šnekové převodovky: 

𝜔1 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛1 ∙
1

60
  [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1] (4)  

𝜔1 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 920 ∙
1

60
 

 

𝜔1 = 96,342 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 
 

Kde: 𝑛1  - Otáčky elektromotoru [ot. s−1]. 
 

 

Úhlová rychlost vystupující ze šnekové převodovky: 

𝜔2 =
𝜔1

𝑖
  [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1] (5)  

𝜔2 =
96,342

100
 

 

𝜔2 = 0,9634 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 
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Kde: 𝜔1  - Úhlová rychlost vstupní [rad ∙ s−1], 
 𝑖     - Převodový poměr [−]. 
 

 

Volba roztečného průměru řetězových kol: 

 Pomocí programu MathCad jsem provedl sérii výpočtů, z nichţ mi nejlépe, pro 

zvolenou rychlost pásu, vyhovoval roztečný průměr řetězového kola 𝑑𝑟 = 0,1047 𝑚.  

 

 

Skutečná rychlost pásu: 

𝑣 = 𝜔2 ∙
𝑑𝑟 ∙ 60

2
 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] 

 

(6)  

𝑣 = 0,9634 ∙
0,1047 ∙ 60

2
 

 

𝑣 = 3,026 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1  
 

Kde:  𝜔2  - Úhlová rychlost výstupní [rad ∙ s−1], 
 𝑑𝑟     - Průměr roztečné kruţnice řetězového kola [m]. 
 

 

Ideální výstupní krouticí moment ze šnekové převodovky: 

𝑀𝑘 ,𝑖𝑑 =
𝑃

𝜔2
  [𝑁 ∙ 𝑚] (7)  

𝑀𝑘 ,𝑖𝑑 =
0,37 ∙ 1000

0,9634
 

 

𝑀𝑘 ,𝑖𝑑 = 384,06 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Kde: 𝑃 - Výkon elektromotoru [kW], 

 𝜔2  - Úhlová rychlost výstupní [rad ∙ s−1]. 
 

Obr. 32 Model článkového pásu 
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2.2.4 VÝPOČET ŘETĚZOVÝCH KOL 

 V kapitole (kap.2.2.3) bylo uvedeno, ţe roztečný průměr řetězového kola byl po sérii 

výpočtů zvolen 𝑑𝑟 = 0,1047 𝑚. A z tohoto průměru bylo dále vypočteno řetězové kolo. 

Výpočty jsou provedeny dle literatury [4]. 

 

 

Volená rozteč řetězu: 

𝑡 = 29,5 𝑚𝑚 
 

Volený průměr válečku: 

𝑑1 = 19 𝑚𝑚 
 

Volená vnitřní šířka řetězu: 

𝑏1 = 9 𝑚𝑚 
 

Průměr roztečné kružnice: 

𝑑𝑟 =
𝑡

𝑠𝑖𝑛
180°

𝑧

  [𝑚𝑚] 

 

(8)  

𝑑𝑟 =
29,5

𝑠𝑖𝑛
180°

11

 

 

𝑑𝑟 = 104,71 = 104,7 𝑚𝑚 = 0,1047 𝑚 
 

Kde:  𝑡  - Rozteč řetězu [mm], 
 𝑧  - Počet zubů řetězového kola [−]. 
 

Obr. 33 Rozměry řetězového kola 
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Poloměr dna zubní mezery: 

𝑟𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 0,505 ∙ 𝑑1  [𝑚𝑚] 
 

(9)  

𝑟𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 0,505 ∙ 19 
 

𝑟𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 9,595 = 9,6 𝑚𝑚 
 

Kde: 𝑑1  - Průměr válečku [mm]. 
 

 

Poloměr boku zubu: 

𝑟𝑒  𝑚𝑖𝑛 = 0,12 ∙ 𝑑1 ∙  𝑧 + 2   [𝑚𝑚] 
 

(10)  

𝑟𝑒  𝑚𝑖𝑛 = 0,12 ∙ 19 ∙  11 + 2  
 

𝑟𝑒  𝑚𝑖𝑛 = 29,64 𝑚𝑚 
 

Kde: 𝑑1 - Průměr válečku [mm], 
 𝑧    - Počet zubů řetězového kola [−]. 
 

 

Úhel otevření: 

𝑎𝑚𝑖𝑛 = 120° −
90°

𝑧
   [°] 

 

(11)  

𝑎𝑚𝑖𝑛 = 120° −
90°

11
 

 

𝑎𝑚𝑖𝑛 = 111°49′ 
 

Kde: 𝑧  - Počet zubů řetězového kola [−]. 
 

 

Průměr hlavové kružnice: 

𝑑𝑎  𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑟 + 0,5 ∙ 𝑑1  [𝑚𝑚] 
 

(12)  

𝑑𝑎  𝑚𝑖𝑛 = 104,7 + 0,5 ∙ 19 
 

𝑑𝑎  𝑚𝑖𝑛 = 114,2 𝑚𝑚 
 

Kde: 𝑑𝑟      - Průměr roztečné kruţnice řetězového kola [mm], 
 𝑑1  - Průměr válečku [mm]. 
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Poloměr zaoblení zubu: 

𝑟𝑥 = 1,5 ∙ 𝑑1  [𝑚𝑚] 
 

(13)  

𝑟𝑥 = 1,5 ∙ 19 
 

𝑟𝑥 = 28,5 𝑚𝑚 
 

Kde: 𝑑1  - Průměr válečku [mm]. 
 

 

Hodnota zaoblení zubu: 

𝑏𝑎 =  0,1 ÷ 0,15 ∙ 𝑑1  [𝑚𝑚] 
 

(14)  

𝑏𝑎 = 0,125 ∙ 19 
 

𝑏𝑎 = 2,375 = 2,4 𝑚𝑚 
 

Kde: 𝑑1  - Průměr válečku [mm]. 
 

 

Šířka zubu řetězového kola: 

𝑏𝑓1 = 0,95 ∙ 𝑏1  [𝑚𝑚] 
 

(15)  

𝑏𝑓1 = 0,95 ∙ 9 

 

𝑏𝑓1 = 8,55 = 8,5 𝑚𝑚 

 

Kde: 𝑏1  - Vnitřní šířka řetězu [mm]. 
 

 

Průměr patní kružnice: 

𝑑𝑓 = 𝑑𝑟 − 2 ∙ 𝑟𝑖 𝑚𝑖𝑛  [𝑚𝑚] 
 

(16)  

𝑑𝑓 = 104,7 − 2 ∙ 9,6 

 

𝑑𝑓 = 85,5 𝑚𝑚 

 

Kde:  𝑑𝑟      - Průměr roztečné kruţnice řetězového kola [mm], 
 𝑟𝑖 𝑚𝑖𝑛  - Poloměr dna zubní mezery [mm]. 
 

 

 Z vypočtených rozměrů bylo vymodelováno řetězové kolo. 
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2.2.5 VOLBA LOŽISKOVÝCH DOMKŮ 

 Otočného uloţení hřídele se docílí pomocí loţisek, které jsou uloţeny v loţiskových 

domcích. Tyto domky jsou přišroubovány k bočním pohyblivým plotnám, kterými je moţné 

pohybovat a tím dochází k napínání pásu. Loţiska jsou namáhány pouze radiální silou. 

Z firmy SKF byly vybrány čtvercové přírubové loţiskové jednotky Y, kde je jednořadé 

kuličkové loţisko YARAG 205 vloţené v loţiskovém domku FYK 205. V příloze (V) a (VI) 

jsou uvedeny další parametry loţiska. 

 

 
2.2.6 VOLBA POJEZDOVÝCH KOL 

 Aby mohl být dopravník mobilní, je vhodné jej vybavit pojezdovými koly. Kola byla 

vybrána od firmy TENTE. Jsou otočné a tím dosahují lepší pohyblivosti. Jsou schopné unést 

při statické nosnosti aţ 500 kg. V příloze (IX) jsou uvedeny další technické parametry [30]. 

Obr. 35 Model ložiskového 

domku od firmy SKF [25] 

Obr. 34 Model řetězového kola 
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2.2.7 VOLBA MOMENTOVÉ SPOJKY 

 Elektromotor dopravníku je vybaven 3 vestavěnými termistory, které chrání motor proti 

přetíţení. Aby byla ochrana dokonalejší, je výhodné dopravník vybavit ještě mechanickou 

ochranou. Byla zvolena momentová třecí spojka od německé firmy Mayr. Při přetíţení dojde 

k prokluzu disku, který je sevřen mezi třecími plochami silou, jeţ je vyvolána pruţinou. Tato 

síla se nastaví dotáhnutím matice. V příloze (VIII) jsou uvedené parametry spojky. 

 

2.3 KONTROLA HŘÍDELE POHONU 

 Hřídel byla rozměrově navrhnuta a nyní je nutné ji zkontrolovat, zda vydrţí při zátěţi. 

Hřídel pohonu je namáhána krouticím momentem ze šnekové převodovky a ohybovou sílou 

od dopravního pásu. 

Obr. 36 Model pojezdového kola 

Obr. 37 Model třecí spojky [31] 
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2.3.1 URČENÍ ZATĚŽUJÍCÍCH SIL 

Místa A, B vyznačují podpory, místa, kde je hřídel uloţená v loţiscích. Vruby C, E jsou 

dráţky pro pojistný krouţek a vruby D, F jsou dráţky pro pero. Při výpočtu je uvaţováno se 

silami od dopravního pásu, krouticím momentem a tíhovými silami od pásu a řetězových kol. 

 

Obr. 38 Model hřídele pohonu 

Obr. 39 Nákres hřídele s popsanými vruby 

Obr. 40 Nákres zatěžujících sil na řetězovém kole 
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2.3.2 VÝPOČET REAKČNÍCH SIL V ROVINĚ XZ 

 

Zatěžují síly: 

𝐹1 = 𝐹2 = 420 N 

 

 Síly vyvozené od pásu, zvoleny na základě odhadu. 

 

Obr. 42 Nákres VVÚ v rovině XZ 

Obr. 41 Nákres silového působení 
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Suma všech momentů v rovině XZ k síle FBZ: 

 𝑀𝑥𝑧 ∶ 𝐹𝐴𝑍 ∙  𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 − 𝐹1 ∙  𝑙2 + 𝑙3 − 𝐹2 ∙ 𝑙3 = 0  [𝑁 ∙ 𝑚] (17)  

 

 Z rovnice (17) je vyjádřena reakční síla 𝐹𝐴𝑍 . 

 

 

Reakční síla v bodě A: 

𝐹𝐴𝑍 =
𝐹1 ∙  𝑙2 + 𝑙3 + 𝐹2 ∙ 𝑙3

𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3
  [𝑁] 

 

(18)  

𝐹𝐴𝑍 =
420 ∙  0,229 + 0,062 + 420 ∙ 0,062

0,122 + 0,229 + 0,062
 

 

𝐹𝐴𝑍 = 358,98 = 359 𝑁 
 

Kde: 𝐹1, 𝐹2 - Zatěţující síly od pásu [N], 
 𝑙1    - Vzdálenost od loţiska A k zatěţující síle 𝐹1 [m], 
 𝑙2 - Vzdálenost od zatěţující síly 𝐹1 k zatěţující síle 𝐹2 [m], 
 𝑙3 - Vzdálenost od loţiska B k zatěţující síle 𝐹2 [m]. 
 

 

Suma všech sil v rovině XZ: 

 𝐹 ∶ 𝐹𝐴𝑍 − 𝐹1 − 𝐹2 + 𝐹𝐵𝑍 = 0  [𝑁] (19)  

 

 Z rovnice (19) je vyjádřena reakční síla 𝐹𝐵𝑍 . 

 

 

Reakční síla v bodě B: 

𝐹𝐵𝑍 = −𝐹𝐴𝑍 + 𝐹1 + 𝐹2   [𝑁] 
 

(20)  

𝐹𝐵𝑍 = −359 + 420 + 420 
 

𝐹𝐵𝑍 = 481 𝑁 
 

Kde: 𝐹𝐴𝑍    - Reakční síla v loţisku A, rovina XZ [N], 
 𝐹1, 𝐹2 - Zatěţující síly od pásu [N]. 
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2.3.3 VÝPOČET REAKČNÍCH SIL V ROVINĚ YX 

 

Zatěžující tíhové síly: 

𝐹𝐺1 = 𝐹𝐺2 = 35 𝑁 
 

 Tíhové síly uvaţovány od řetězové sestavy. 

 

 

Suma všech momentů v rovině YX: 

 𝑀𝑦𝑥 ∶ 𝐹𝐴𝑌 ∙  𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 − 𝐹𝐺1 ∙  𝑙2 + 𝑙3 − 𝐹𝐺2 ∙ 𝑙3 = 0  [𝑁 ∙ 𝑚] (21)  

 

 Z rovnice (21) je vyjádřena reakční síla 𝐹𝐴𝑌 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43 Nákres VVÚ v rovině YX 
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Reakční síla v bodě A: 

𝐹𝐴𝑌 =
𝐹𝐺1 ∙  𝑙2 + 𝑙3 + 𝐹𝐺2 ∙ 𝑙3

𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3
   [𝑁] 

 

(22)  

𝐹𝐴𝑌 =
35 ∙  0,229 + 0,062 + 35 ∙ 0,062

0,122 + 0,229 + 0,062
 

 

𝐹𝐴𝑌 = 29,915 𝑁 
 

Kde: 𝐹𝐺1 , 𝐹𝐺2 - Zatěţující tíhové síly od pásu [N], 
 𝑙1     - Vzdálenost od loţiska A k zatěţující síle 𝐹1 [m], 
 𝑙2  - Vzdálenost od zatěţující síly 𝐹1 k zatěţující síle 𝐹2 [m], 
 𝑙3  - Vzdálenost od loţiska B k zatěţující síle 𝐹2 [m]. 
 

 

Suma všech sil v rovině YX: 

 𝐹 ∶ 𝐹𝐴𝑌 − 𝐹𝐺1 − 𝐹𝐺2 + 𝐹𝐵𝑌 = 0  [𝑁] (23)  

 

 Z rovnice (23) je vyjádřena reakční síla 𝐹𝐵𝑌 . 

 

 

Reakční síla v bodě B: 

𝐹𝐵𝑌 = −𝐹𝐴𝑌 + 𝐹𝐺1 + 𝐹𝐺2   [𝑁] 
 

(24)  

𝐹𝐵𝑌 = −29,915 + 35 + 35 
 

𝐹𝐵𝑌 = 40,085 𝑁 
 

Kde: 𝐹𝐴𝑌     - Reakční síla v loţisku A, rovina YX [N], 
 𝐹𝐺1 , 𝐹𝐺2 - Zatěţující tíhové síly od pásu [N]. 
 

 

2.3.4 VÝPOČET BEZPEČNOSTI PRO MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT PŮSOBÍCÍ NA HŘÍDELI 

 Podle obrázku (Obr. 42) a (Obr. 43) bylo z VVÚ zjištěno, ţe největší ohybový moment 

vzniká pod zatěţující silou 𝐹1 a 𝐹𝐺1 . Je proto nutné v tomto místě vypočítat statickou  

a dynamickou bezpečnost. 

 Výpočet bezpečností je proveden podle literatury [14]. 
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Ohybový moment v rovině XZ: 

𝑀𝑥𝑧 ,𝑜1 = −𝐹𝐴𝑍 ∙ 𝑙1  [𝑁 ∙ 𝑚]  
(25)  

𝑀𝑥𝑧 ,𝑜1 = −359 ∙ 0,122 

 

𝑀𝑥𝑧 ,𝑜1 = −43,8 𝑁 ∙ 𝑚   

 

Kde: 𝐹𝐴𝑍    - Reakční síla v loţisku A, rovina XZ [N], 
 𝑙1    - Vzdálenost od loţiska A k zatěţující síle 𝐹1 [m]. 
 

Ohybový moment v rovině YX: 

𝑀𝑦𝑥 ,𝑜1 = 𝐹𝐴𝑌 ∙ 𝑙1  [𝑁 ∙ 𝑚]  
(26)  

𝑀𝑦𝑥 ,𝑜1 = 29,915 ∙ 0,122 

 

𝑀𝑦𝑥 ,𝑜1 = 3,65 𝑁 ∙ 𝑚   

 

Kde: 𝐹𝐴𝑌    - Reakční síla v loţisku A, rovina YX [N], 
 𝑙1    - Vzdálenost od loţiska A k zatěţující síle 𝐹1 [m]. 
 

Výsledný ohybový moment: 

𝑀𝑜 =   𝑀𝑥𝑧 ,𝑜1 
2

+  𝑀𝑦𝑥 ,𝑜1 
2

  [𝑁 ∙ 𝑚] (27)  

𝑀𝑜 =   −43,8 2 +  3,65 2  
 

𝑀𝑜 = 43,95 𝑁 ∙ 𝑚 

Kde: 𝑀𝑥𝑧 ,𝑜1  - Ohybový moment v rovině XZ [N ∙ m], 
 𝑀𝑦𝑥 ,𝑜1  - Ohybový moment v rovině YX [N ∙ m]. 
 

Obr. 44 Nalevo řez v rovině XZ, napravo řez v rovině YX 
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 Materiál hřídele, byl zvolen 14 220 (1.7131). Tato ocel je dobrá pro svařování a má 

velkou pevnost jádra po kalení. Ocel má následující parametry: 

 
Tab. 7 Parametry oceli 14 220 [14] 

Název veličiny Hodnota 

Pevnost v tahu Rm [MPa] 700 

Mez kluzu v tahu Re [MPa] 500 

Mez kluzu ve smyku Res [MPa] 325 

Mez únavy v ohybu σco [MPa] 370 

Mez únavy v krutu τck [MPa] 230 

 

 Na hřídeli vzniká střídavý ohyb a míjivý krut. Pro tyto případy zatěţování platí: 

𝜎𝑚 = 0 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑜  

𝜏𝑚 = 𝜏𝑎 =
𝜏𝑘

2
 

 

Kde: 𝜎𝑚  - Střední napětí, ohyb [MPa], 
 𝜎𝑎  - Amplituda napětí, ohyb [MPa], 
 𝜎𝑜  - Ohybové napětí [MPa], 
 𝜏𝑚  - Střední napětí, krut [MPa], 
 𝜏𝑎  - Amplituda napětí, krut [MPa], 
 𝜏𝑘  - Krutové napětí [MPa]. 
 

 

Ohybové napětí: 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜 ∙ 1000

𝑊𝑜
  [𝑀𝑃𝑎] 

(28)  

𝜎𝑜 =
43,95 ∙ 1000

1534
 

 

𝜎𝑜 = 28,65 𝑀𝑃𝑎 
 

Kde: 𝑀𝑜  - Výsledný ohybový moment [N ∙ m], 
 𝑊𝑜  - Modul průřezu v ohybu [mm3]. 
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Krutové napětí: 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘 ,𝑣𝑦 ∙ 1000

𝑊𝑘
  [𝑀𝑃𝑎] 

(29)  

𝜏𝑘 =
184,36 ∙ 1000

3068
 

 

𝜏𝑘 = 60,09 𝑀𝑃𝑎 
 

Kde: 𝑀𝑘 ,𝑣𝑦  - Výstupní krouticí moment z převodovky [N ∙ m], 

 𝑊𝑘  - Modul průřezu v krutu [mm3]. 
 

Redukované napětí: 

𝜎𝑅𝐸𝐷 =  (𝜎𝑜)2 + 3 ∙ (0,7 ∙ 𝜏𝑘)2  [𝑀𝑃𝑎] (30)  

𝜎𝑅𝐸𝐷 =  (28,65)2 + 3 ∙ (0,7 ∙ 60,09)2 

 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = 78,29 𝑀𝑃𝑎 
 

Kde: 𝜎𝑜  - Ohybové napětí [MPa], 
 𝜏𝑘  - Krutové napětí [MPa]. 
 

Bezpečnost proti trvalým deformacím: 

𝑘𝑠 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷
  [−] 

(31)  

𝑘𝑠 =
500

78,29
 

 

𝑘𝑠 = 6,387   
 

Kde: 𝑅𝑒  - Mez kluzu v tahu [MPa], dle literatury [14] 𝑅𝑒 = 500 𝑀𝑃𝑎, 
 𝜎𝑅𝐸𝐷  - Redukované napětí [MPa]. 
 

Dynamická bezpečnost v ohybu: 

𝑘𝜎 =
𝜎𝑐𝑜

𝛽𝜎

𝜗𝜎 ∙ 𝜀𝑝
∙ 𝜎𝑎 + 𝜓𝜎 ∙ 𝜎𝑚

  [−] 
(32)  

𝑘𝜎 =
370

1,89
0,83 ∙ 0,91 ∙ 28,65 + 0,06 ∙ 0

 

 

𝑘𝜎 = 5,161 
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Kde: 𝜎𝑐𝑜  - Mez únavy v ohybu [MPa], dle literatury [14] 𝜎𝑐𝑜 = 370 𝑀𝑃𝑎,  
 𝛽𝜎  - Vrubový součinitel součásti, ohyb [−], dle literatury [14] 𝛽𝜎 = 1,89, 
 𝜗𝜎  - Součinitel velikosti součásti, ohyb [−], dle literatury [14] 𝜗𝜎 = 0,83, 
 𝜀𝑝  - Součinitel jakosti povrchu součásti  − , dle literatury [14] 𝜀𝑝 = 0,91, 

 𝜎𝑎  - Amplituda napětí [MPa], 
 𝜓𝜎  - Součinitel vyjadřující citlivost materiálu na nesouměrnost cyklu, ohyb  − , dle 

  literatury [14] 𝜓𝜎 = 0,06, 
 𝜎𝑚  - Střední napětí [MPa]. 
 

 

Dynamická bezpečnost v krutu: 

𝑘𝜏 =
𝜏𝑐𝑘

𝛽𝜏

𝜗𝜏 ∙ 𝜀𝑝
∙ 𝜏𝑎 + 𝜓𝜏 ∙ 𝜏𝑚

  [−] 
(33)  

𝑘𝜏 =
230

1,71
0,89 ∙ 0,91 ∙ 30,046 + 0,03 ∙ 30,046

 

 

𝑘𝜏 = 3,575 
 

Kde:  𝜏𝑐𝑘  - Mez únavy v krutu [MPa], dle literatury [14] 𝜏𝑐𝑘 = 230 𝑀𝑃𝑎, 
 𝛽𝜏  - Vrubový součinitel součásti, krut [−], dle literatury [14] 𝛽𝜏 = 1,71, 
 𝜗𝜏  - Součinitel velikosti součásti, krut [−], dle literatury [14] 𝜗𝜏 = 0,89, 
 𝜀𝑝  - Součinitel jakosti povrchu součásti  − , dle literatury [14] 𝜀𝑝 = 0,91, 

 𝜏𝑎  - Amplituda napětí [MPa], 
 𝜓𝜏  - Součinitel vyjadřující citlivost materiálu na nesouměrnost cyklu, krut  − , dle 

  literatury [14] 𝜓𝜏 = 0,03, 
 𝜏𝑚  - Střední napětí [MPa]. 
 

 

Bezpečnost proti trvalým deformacím: 

𝑘𝜏
′ =

𝑅𝑒𝑠

𝜏𝑘
 > 𝑘𝜏   [−] 

(34)  

𝑘𝜏
′ =

325

60,09
 > 3,575 

 

𝑘𝜏
′ = 5,408 > 3,575 =>  𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

  

Kde: 𝑅𝑒𝑠  - Mez kluzu ve smyku [MPa], dle literatury [14] 𝑅𝑒𝑠 = 325 𝑀𝑃𝑎, 

 𝜏𝑘  - Krutové napětí [MPa]. 
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Výsledná dynamická bezpečnost: 

𝑘𝑑𝑦𝑛 =
𝑘𝜎 ∙ 𝑘𝜏

 𝑘𝜎
2 + 𝑘𝜏

2

≥ 1,5 𝑎ž 3,5  [−] 
(35)  

𝑘𝑑𝑦𝑛 =
5,161 ∙ 3,575

 5,1612 + 3,5752
≥ 1,5 𝑎ž 3,5   

 

𝑘𝑑𝑦𝑛 = 2,939 ≥ 1,5 𝑎ž 3,5 =>  𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

Kde: 𝑘𝜎   - Dynamická bezpečnost v ohybu [−], 
 𝑘𝜏  - Dynamická bezpečnost v krutu [−]. 
 

 

2.3.5 BEZPEČNOSTI OSTATNÍCH VRUBŮ 

 Podle kapitoly (kap.2.3.4) jsou stejným postupem vypočteny i ostatní vruby. Pro 

přehlednost je zde uvedena tabulka (Tab. 8) s vypočítanými hodnotami. Místa vrubů jsou 

vyznačena na obrázku (Obr. 39). 

Všechny součinitele při výpočtu bezpečností jsou voleny podle literatury [14]. 

Tab. 8 Bezpečnosti v nebezpečných místech hřídele 

Název veličiny 
Místo výpočtu 

Max. moment Vrub C Vrub D Vrub E Vrub F 

Ohybový moment Mo  [MPa] 43,95 18,75 28,35 37,95 0 

Krouticí moment Mk,vy  [MPa] 184,36 0 184,36 184,36 184,36 

Ohybové napětí σo  [MPa] 28,65 13,99 25,50 28,32 0 

Krutové napětí τk  [MPa] 60,09 0 74,79 68,78 74,79 

Redukované napětí σRED  [MPa] 78,29 13,99 95,20 88,07 90,68 

Bezpečnost ks  [−] 6,387 35,741 5,308 5,678 5,514 

Bezpečnost kσ  [−] 5,161 7,683 5,800 3,798 - 

Bezpečnost kτ  [−] 3,575 - 2,880 2,680 2,880 

Bezpečnost kτ
′
 [−] 5,408 - 4,345 4,725 4,345 

Bezpečnost kdyn  [−] 2,939 - 2,580 2,189 - 

 

Z tabulky (Tab. 8) je moţné vyčíst, ţe všechny nebezpečné vruby i místo s maximálním 

ohybovým momentem mají dostatečnou statickou a dynamickou bezpečnost, proto hřídel 

pohonu vyhovuje. 
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2.4 KONTROLA PER  

2.4.1 KONTROLA PERA POD ŠNEKOVOU PŘEVODOVKOU 

Obvodová síla působící na hřídel: 

𝐹𝑜 ,𝐴 =
2 ∙ 𝑀𝑘 ,𝑖𝑑

𝑑
  [𝑁] (36)  

𝐹𝑜 ,𝐴 =
2 ∙ 384,243

0,025
 

 

𝐹𝑜 ,𝐴 = 30740 𝑁  

 

Kde: 𝑀𝑘 ,𝑖𝑑  - Ideální krouticí moment od převodovky [N ∙ m], 
 𝑑 - Průměr hřídele pohonu [m]. 
 

 

Dovolený tlak na boku drážky v náboji: 

𝑃𝑑 = 0,7 ∙ 𝑃𝑜   [𝑀𝑃𝑎] (37)  

 

𝑃𝑑 = 0,7 ∙ 150 
 

𝑃𝑑 = 105 𝑀𝑃𝑎 
 

Kde: 𝑃𝑜  - Základní hodnota tlaku pro náboj [MPa], dle literatury [1] 𝑃𝑜 = 150 𝑀𝑃𝑎. 

 

 

Minimální délka pera: 

𝑙𝑝 ,𝑝 =
𝐹𝑜 ,𝐴

𝑡1 ∙ 𝑃𝑑
+ 𝑏𝑝   [𝑚𝑚] 

(38)  

𝑙𝑝 ,𝑝 =
30740

4,1 ∙ 105
+ 8 

 

𝑙𝑝 ,𝑝 = 79,405 𝑚𝑚 

 

Kde: 𝐹𝑜 ,𝐴 - Obvodová síla na hřídeli v místě převodovky [N], 
 𝑡1 - Hloubka dráţky v hřídeli [mm], podle literatury [6] 𝑡1 = 4,1 𝑚𝑚, 

 𝑏𝑝  - Šířka pera [mm], 

 𝑃𝑑  - Dovolený tlak na bocích dráţek [MPa]. 
 

  

 Zvolena délka pera 𝑙𝑝 ,𝑝 = 90 𝑚𝑚. 

 

 

 



BRNO 2017 

 

 

 
47 

 

NÁVRH TŘÍSKOVÉHO DOPRAVNÍKU 

 
Otlačení mezi bokem drážky a perem: 

𝑃𝑜𝑡 ,𝑝 =
𝐹𝑜 ,𝐴

𝑡1 ∙  𝑙𝑝 ,𝑝 − 𝑏𝑝 
 ≤ 𝑃𝑑  [𝑀𝑃𝑎] 

(39)  

𝑃𝑜𝑡 ,𝑝 =
30740

4,1 ∙  90 − 8 
 ≤ 105 

 

𝑃𝑜𝑡 ,𝑝 = 91,43 𝑀𝑃𝑎 ≤ 105 𝑀𝑃𝑎 =>  𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

 

Kde: 𝐹𝑜 ,𝐴 - Obvodová síla na hřídeli v místě převodovky [N], 
 𝑡1 - Hloubka dráţky v hřídeli [mm], podle literatury [6] 𝑡1 = 4,1 𝑚𝑚, 

 𝑏𝑝  - Šířka pera [mm], 

 𝑙𝑝 ,𝑝  - Délka navrţeného pera [mm], 

 𝑃𝑑  - Dovolený tlak na bocích dráţek [MPa]. 
 

Voleno pero ČSN 02 2562 – 8e7 x 7 x 90. 

 

 

2.4.2 KONTROLA PERA POD MOMENTOVOU SPOJKOU 

Obvodová síla působící na hřídel: 

𝐹𝑜 ,𝐵 =
2 ∙ 𝑀𝑘 ,𝑣𝑦

𝑑
  [𝑁] (40)  

𝐹𝑜 ,𝐵 =
2 ∙ 184,36

0,025
 

 

𝐹𝑜 ,𝐵 = 14748,8 𝑁  

 

Kde: 𝑀𝑘 ,𝑣𝑦  - Krouticí moment výstupní z převodovky [N ∙ m], 

 𝑑 - Průměr hřídele pohonu [m]. 
 

 

Dovolený tlak na boku drážky v náboji: 

𝑃𝑑 = 0,7 ∙ 𝑃𝑜   [𝑀𝑃𝑎] 
(41)  

𝑃𝑑 = 0,7 ∙ 150 
 

𝑃𝑑 = 105 𝑀𝑃𝑎 
 

Kde: 𝑃𝑜  - Základní hodnota tlaku pro náboj [MPa], dle literatury [1] 𝑃𝑜 = 150 𝑀𝑃𝑎. 
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Minimální délka pera: 

𝑙𝑝 ,𝑠 =
𝐹𝑜 ,𝐵

𝑡1 ∙ 𝑃𝑑
+ 𝑏𝑝   [𝑚𝑚] 

(42)  

𝑙𝑝 ,𝑠 =
14748,8

4,1 ∙ 105
+ 8 

 

𝑙𝑝 ,𝑠 = 42,257 𝑚𝑚 

 

Kde: 𝐹𝑜 ,𝐵 - Obvodová síla na hřídeli v místě převodovky [N], 
 𝑡1 - Hloubka dráţky v hřídeli [mm], podle literatury [6] 𝑡1 = 4,1 𝑚𝑚, 

 𝑏𝑝  - Šířka pera [mm], 

 𝑃𝑑  - Dovolený tlak na bocích dráţek [MPa]. 
 

 

 Zvolena délka pera 𝑙𝑝 ,𝑠 = 45 𝑚𝑚. 

 

 

Otlačení mezi bokem drážky a perem: 

𝑃𝑜𝑡 ,𝑠 =
𝐹𝑜 ,𝐵

𝑡1 ∙  𝑙𝑝 ,𝑠 − 𝑏𝑝 
 ≤ 𝑃𝑑   [𝑀𝑃𝑎] 

(43)  

𝑃𝑜𝑡 ,𝑠 =
14748,8

4,1 ∙  45 − 8 
 ≤ 105 

 

𝑃𝑜𝑡 ,𝑠 = 97,22 𝑀𝑃𝑎 ≤ 105 𝑀𝑃𝑎 =>  𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

 

Kde: 𝐹𝑜 ,𝐵 - Obvodová síla na hřídeli v místě převodovky [N], 
 𝑡1 - Hloubka dráţky v hřídeli [mm], podle literatury [6] 𝑡1 = 4,1 𝑚𝑚, 

 𝑏𝑝  - Šířka pera [mm], 

 𝑙𝑝 ,𝑠 - Délka navrţeného pera [mm], 

 𝑃𝑑  - Dovolený tlak na bocích dráţek [MPa]. 
 

Voleno pero ČSN 02 2562 – 8e7 x 7 x 45. 

 

 

2.5 KONTROLA LOŽISEK 

 Loţiska jsou namáhána pouze radiální silou. Budou uloţena v loţiskových domcích, 

které jsou našroubovány na plotně, kterou lze pohybovat. Byla zvolena loţiska od firmy SKF 

značky YARAG 205. Parametry jsou v příloze (V) a (VI). 
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Celková radiální síla v podporách: 

Ložisko A: 

𝐹𝐴,𝐶𝐸𝐿𝐾 =  FAY
2 + FAZ

2  [𝑁] (44)  

𝐹𝐴,𝐶𝐸𝐿𝐾 =  29,9152 + 3592 

 

𝐹𝐴,𝐶𝐸𝐿𝐾 = 360,24 N 

 

Kde:  FAY  - Reakční síla v loţisku A, rovina YX  N ,   
 FAZ  - Reakční síla v loţisku A, rovina XZ [N]. 
 

 

Ložisko B: 

𝐹𝐵,𝐶𝐸𝐿𝐾 =  FBY
2 + FBZ

2  [𝑁] (45)  

𝐹𝐵,𝐶𝐸𝐿𝐾 =  40,0852 + 4812 

 

𝐹𝐵,𝐶𝐸𝐿𝐾 = 482,68 N 

 

Kde:  FBY  - Reakční síla v loţisku B, rovina YX [N], 
 FBZ  - Reakční síla v loţisku B, rovina XZ [N]. 
 

 

Základní dynamická únosnost: 

𝐶𝑗 = 14000 𝑁 

 

Základní statická únosnost: 

𝐶𝑜𝑗 = 7800 𝑁 

 

 

Ekvivalentní dynamické zatížení: 

Loţiska jsou namáhána pouze radiální silou, proto je koeficient axiálního zatíţení zanedbán. 

 

 

Ložisko A: 

𝑃𝐴 = 𝑋 ∙ 𝐹𝐴,𝐶𝐸𝐿𝐾   [𝑁] 
(46)  

𝑃𝐴 = 1 ∙ 360,24 
 

𝑃𝐴 = 360,24 𝑁 
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Kde: X  - Koeficient radiálního dynamického zatíţení [−], 
 𝐹𝐴,𝐶𝐸𝐿𝐾  - Celková radiální síla v loţisku A [N]. 
 

Ložisko B: 

𝑃𝐵 = 𝑋 ∙ 𝐹𝐵,𝐶𝐸𝐿𝐾   [𝑁] 
(47)  

𝑃𝐵 = 1 ∙ 482,68 
 

𝑃𝐵 = 482,68 𝑁 
 

Kde: X  - Koeficient radiálního dynamického zatíţení [−], 
 𝐹𝐵,𝐶𝐸𝐿𝐾  - Celková radiální síla v loţisku B [N]. 
 

 

Výpočet základní trvanlivosti ložiska: 

Ložisko A: 

𝐿ℎ𝐴 =  
𝐶𝑗

𝑃𝐴
 
𝑎𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛𝑘
  [ℎ] (48)  

𝐿ℎ𝐴 =  
14000

360,24
 

3

∙
106

60 ∙ 9,2
 

 

𝐿ℎ𝐴 = 106 333 284 ℎ 
 

Kde: 𝐶𝑗  - Základní dynamická únosnost [N], 

 𝑃𝐴 - Ekvivalentní dynamické zatíţení v loţisku A [N], 
 𝑛𝑘  - Otáčky hřídele pohonu [ot ∙ min−1], 
 𝑎𝑝  - Exponent rovnice trvanlivosti [−], pro bodový styk 𝑎𝑝 = 3. 

 

Ložisko B: 

𝐿ℎ𝐵 =  
𝐶𝑗

𝑃𝐵
 

𝑎𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛𝑘
  [ℎ] (49)  

𝐿ℎ𝐴 =  
14000

482,68
 

3

∙
106

60 ∙ 9,2
 

 

𝐿ℎ𝐴 = 44 204 564,6 ℎ 
 

Kde: 𝐶𝑗  - Základní dynamická únosnost  N , 

 𝑃𝐴 - Ekvivalentní dynamické zatíţení v loţisku A [N], 
 𝑛𝑘  - Otáčky hřídele pohonu [ot ∙ min−1], 
 𝑎𝑝  - Exponent rovnice trvanlivosti [−], pro bodový styk 𝑎𝑝 = 3. 

 

 Velmi vysoká trvanlivost je dána velmi malými otáčkami hřídele.
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3 VIZUALIZACE DOPRAVNÍKU VE 3D 
 Modely dopravníku byly vytvořeny v CAD softwaru Inventor Professional. 

 

 Model článkového dopravníku je zde vyobrazen i s nádrţí pro chladicí kapalinu. Nádrţ 

je vymodelována jako jedna z moţných variant, která by byla moţná pouţít v kombinaci 

s navrţeným dopravníkem. Je zde vyobrazena i jedna z moţných variant uchycení elektrické 

skříně. Modely motoru, šnekové převodovky, momentové spojky a loţisek jsou pouţity od 

daných firem. 

Obr. 45 Model článkového dopravníku s nádrží pro chladicí kapalinu 

Obr. 46 Pohled na výsypnou část dopravníku 
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Obr. 47 Renderovaný model dopravníku bez nádrže 

Obr. 48 Detail elektromotoru a šnekové převodovky. 
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ZÁVĚR 
 Výsledkem bakalářské práce je konstrukční návrh článkového dopravníku třísek pro 

obráběcí stroj. V první části byla napsána rešeršní práce. V rešerši byly uvedeny základní typy 

třísek, které vznikají při třískovém obrábění. Dále byl uveden základní přehled třískových 

dopravníků, aspekty k volbě dopravníku a moţnosti vyuţití jednotlivých druhů. Dále byl 

zmíněn výčet výrobců, kteří se na výrobu dopravníků specializují. Na základě těchto 

informací z teoretické části byl zvolen článkový dopravník, jelikoţ se hodí pro dopravu téměř 

všech druhů třísek. Byly popsány jednotlivé části článkového dopravníku a různé varianty 

pouţití jednotlivých komponent. V neposlední řadě byly zmíněny ochranné prvky 

dopravníku. 

 V další části práce, byly provedeny základní výpočty, z nichţ byl navrţen pohon 

dopravníku. Od firmy Siemens byl vybrán elektromotor a od firmy Tos Znojmo byla zvolena 

šneková převodovka. Následně byly navrţeny řetězová kola a zvoleny loţiska, od firmy SKF, 

pro uloţení hřídele. Navrhnutá hřídel byla následně zkontrolována, zda vyhovuje zadaným 

parametrům. Bezpečnostní součinitele vţdy vycházely v ideálním rozmezí, z čehoţ bylo 

vyvozeno, ţe hřídel vyhovuje. Z dosavadních výsledků byla nakonec navrţena celková 

konstrukce dopravníku. 

 V poslední části práce, byl na základě konstrukčního návrhu a výpočtů zpracován model 

navrţeného dopravníku a vyobrazeny detaily jeho částí. Součástí práce je také část výkresové 

dokumentace, která se skládá z výkresu sestavy, seznamu poloţek a tří výkresů součástí.  

 Tuto bakalářskou práci jsem si zvolil na základě předchozích zkušeností, kde při výrobě 

na obráběcím stroji byl dopravník hojně vyuţíván. Občas se však stalo, ţe se ucpal a zastavil 

a bylo nutné přerušit výrobu a odstranit vzniklé potíţe. Na základě těchto skutečností jsem se 

začal o dopravník více zajímat a přemýšlet o vylepšení a zdokonalení funkce dopravníku.  

 Pokud bych měl zhodnotit výsledky mé bakalářské práce, tak všechny cíle byli splněni. 

Dopravník jsem se snaţil navrhnout jednoduše a zároveň, aby plnil svou funkci spolehlivě.
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amin [°] Úhel otevření řetězového kola 

ap [-] Exponent rovnice trvanlivosti 

b1 [mm] Vnitřní šířka řetězu 

ba [mm] Hodnota zaoblení zubu 

bf1 [mm] Šířka zubu řetězového kola 

bp [mm] Šířka pera 

Cj [N] Základní dynamická únosnost 

Coj [N] Základní statická únosnost 

d [m] Průměr hřídele pohonu 

d1 [mm] Průměr válečku řetězu 

da min [mm] Průměr hlavové kruţnice 

df [mm] Průměr patní kruţnice 

dr [mm] Průměr roztečné kruţnice řetězového kola 

F1 [N] Zatěţující síla od pásu na prvním řetězovém kole 

F2 [N] Zatěţující síla od pásu na druhém řetězovém kole 

FA,CELK [N] Celková radiální síla v loţisku A 

FAY [N] Reakční síla v bodě A, rovina YX 

FAZ [N] Reakční síla v bodě A, rovina XZ 

FB,CELK [N] Celková radiální síla v loţisku B 

FBY [N] Reakční síla v bodě B, rovina YX 

FBZ [N] Reakční síla v bodě B, rovina XZ 

FG1 [N] Zatěţující tíhová síla na prvním řetězovém kole 

FG2 [N] Zatěţující tíhová síla na druhém řetězovém kole 

Fo,A [N] Obvodová síla působící na hřídel 

Fo,B [N] Obvodová síla působící na hřídel 

i [-] Převodový poměr šnekové převodovky 

kdyn [-] Výsledná dynamická bezpečnost 

ks [-] Bezpečnost proti trvalým deformacím 

kσ [-] Dynamická bezpečnost v ohybu 

kτ [-] Dynamická bezpečnost v krutu 

kτ
‘ 

[-] Bezpečnost proti trvalým deformacím 

l1 [m] Vzdálenost od loţiska A k zatěţující síle F1 
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l2 [m] Vzdálenost od zatěţující síly F1 k zatěţující síle F2 

l3 [m] Vzdálenost od loţiska B k zatěţující síle F2 

LhA [h] Trvanlivost loţiska A 

LhB [h] Trvanlivost loţiska B 

lp,p [mm] Minimální délka pera pod převodovou 

lp,s [mm] Minimální délka pera pod spojkou 

Mk [N∙m] Výstupní krouticí moment z převodovky 

Mk,id [N∙m] Krouticí moment od převodovky, ideální 

Mk,vy [N∙m] Krouticí moment výstupní z převodovky 

Mo [N∙m] Výsledný ohybový moment  

Mxz [N∙m] Suma všech momentů v rovině XZ k síle FBZ 

Mxz,o1 [N∙m] Ohybový moment v rovině XZ  

Myx [N∙m] Suma všech momentů v rovině YX 

Myx,o1 [N∙m] Ohybový moment v rovině YX  

n1 [ot∙min
-1

] Otáčky elektromotoru 

nk [ot∙s-1
] Otáčky hřídele pohonu 

P [kW] Výkon elektromotoru 

PA [N] Ekvivalentní dynamické zatíţení v loţisku A 

PB [N] Ekvivalentní dynamické zatíţení v loţisku B 

Pd [Mpa] Dovolený tlak na boku v náboji 

Po [Mpa] Základní hodnota tlaku pro náboj 

Pot,p [Mpa] Otlačení mezi bokem dráţky a perem u převodovky 

Pot,s [Mpa] Otlačení mezi bokem dráţky a perem u spojky 

Re [Mpa] Mez kluzu v tahu 

re min [mm] Poloměr boku zubu 

Res [Mpa] Mez kluzu ve smyku 

ri min [mm] Poloměr dna zubní mezery 

rx [mm] Poloměr zaoblení zubu 

t [mm] Rozteč řetězu 

t1 [mm] Hloubka dráţky v hřídeli 

v [m∙min
-1

] Skutečná rychlost pásu 

vid [m∙min
-1

] Ideální rychlost pásu 

Vm [dm
3
] Objem odebraného materiálu 
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Vt [dm
3
] Objem volně loţených třísek 

W [-] Objemový součinitel 

Wk [mm
3
] Modul průřezu v krutu 

Wo [mm
3
] Modul průřezu v ohybu 

X [-] Koeficient radiálního dynamického zatíţení 

z [-] Počet zubů řetězového kola 

βσ [-] Vrubový součinitel součásti pro ohyb 

βτ [-] Vrubový součinitel součásti pro krut 

εp [-] Součinitel jakosti povrchu součásti 

η [%] Účinnost šnekové převodovky 

ϑσ [-] Součinitel velikosti součásti pro ohyb 

ϑτ [-] Součinitel velikosti součásti pro krut 

σa [Mpa] Amplituda napětí v ohybu 

σco [Mpa] Mez únavy v ohybu 

σm [Mpa] Střední napětí v ohybu 

σo [Mpa] Ohybové napětí 

σRED [Mpa] Redukované napětí 

τa [Mpa] Amplituda napětí v krutu 

τck [Mpa] Mez únavy v krutu 

τk [Mpa] Krutové napětí 

τm [Mpa] Střední napětí v krutu 

ω1 [rad∙s-1
] Úhlová rychlost vstupující do elektromotoru 

ω2 [rad∙s-1
] Úhlová rychlost vystupující z elektromotoru 

𝜓σ [-] Součinitel vyjadřující citlivost materiálu na nesouměrnost cyklu, ohyb 

𝜓τ [-] Součinitel vyjadřující citlivost materiálu na nesouměrnost cyklu, krut 
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