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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu křemenného 

písku s dopravním výkonem 80 000 kg.h
-1

, osovou vzdáleností přesypů 39 m a výškovým 

rozdílem 11 m. 

Práce obsahuje popis hlavních částí pásového dopravníku, funkční výpočet podle normy 

ČSN ISO 5048, určení hlavních rozměrů a návrh pohonu dopravníku. Dále je vyhodnocena 

funkce stroje pro různou zrnitost a vlhkost písku a vyřešeno napínání pásu dopravníku. 

Nakonec je proveden pevnostní výpočet hnaného bubnu. 

K práci je přiloţena výkresová dokumentace. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pásový dopravník, dopravní pás, konstrukce, pohon dopravníku, válečková stolice, napínací 

zařízení, hnaný buben, křemenný písek 

 

ABSTRACT 

The theme of this bachelor’s thesis is to design the conveyor belt for transporting quartz 

sand with the capacity of 80,000 kg per hour and axial distance between the drums of 39 

meters and height difference of 11 meters. 

The thesis includes a description of the main parts of the conveyor belt and functional 

calculation according to standard ČSN ISO 5048 and determination of main dimensions and 

design of the conveyor drive. Furthermore, the function of the machine is evaluated for 

different grain and moisture of sand and the tensioning of the belt is solved. Finally the 

strength calculation is carried out for driving drum. 

The thesis is accompanied by drawings. 

 

KEYWORDS 

Belt conveyor, conveyor belt, construction, conveyor drive, idler, tension device, driven 

drum, quartz sand 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

 Cílem této závěrečné bakalářské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro 

zadaný materiál.  

 Dopravní zařízení se pouţívají k přepravě různých materiálů. Tyto materiály mohou být 

sypké a kusové. Při volbě dopravního prostředku se musí brát v úvahu mnoţství materiálu, 

přepravní vzdálenost, fyzikální a ekonomické vlastnosti přepravovaného látky. Dle funkce se 

dopravní zařízení dělí na dopravníky s taţným elementem a dopravníky bez taţného 

elementu, dále na zdvihací stroje, lanové dráhy a nakládací a vykládací zařízení. [1] 

 Dále se zaměřím na nejvyuţívanější dopravní zařízení s taţným elementem a to na 

pásový dopravník, který je tématem této práce. Tyto přepravní zařízení se nejčastěji pouţívají 

v lomech, v dolech a v pískovnách. 

 

 

 

Obr. 1 Pásový dopravník [11] 



BRNO 2012 

 

 

13 

 

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

 

1 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

 

1.1 POPIS PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŦ 

„Pásové dopravníky jsou zařízení určená ke kontinuální dopravě sypkých látek i 

kusového zboţí a to převáţně ve vodorovném, případně mírně šikmém směru. Dopravní pás 

přitom tvoří jak taţný, tak také nosný orgán pro přepravovaný materiál.“ [2] 

Tyto dopravníky patří k nejpouţívanějším prostředkům v přepravě sypkých látek, 

protoţe mají mnoho předností. Zde můţeme uvést vysokou dopravní rychlost a tomu 

odpovídající dopravní výkon (aţ 20 000 t.h
-1

), velké dopravní vzdálenosti (do 5 000 m). Další 

výhodou je jejich jednoduchá konstrukce a údrţba, malá spotřeba energie a moţnost nakládky 

a vykládky materiálu v kterémkoliv místě. [2] 

 

1.2 ROZDĚLENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŦ 

- dle literatury [2]  

 

a) podle taţného elementu (dopravního pásu) 

 

- dopravníky s gumovým nebo pásem z PVC 

- dopravníky s ocelovým pásem 

- dopravníky s celogumovým pásem 

- dopravníky s pásem z drátěného pletiva 

 

b) podle tvaru dopravníku 

 

- dopravníky vodorovné 

- dopravníky šikmé 

- dopravníky konvexní (přechod ze šikmého směru na vodorovný) 

- dopravníky konkávní (přechod z vodorovného směru na šikmý) 

- dopravníky kombinované (např. s dvojí změnou směru – kombinace konkávního a 

konvexního) 

 

c) podle provedení nosné konstrukce 

 

- dopravníky stabilní – ocelová konstrukce je pevně spojena se základem 

- dopravníky pojízdné a přenosné – pro malé dopravní mnoţství a malé dopr. délky 

- dopravníky přestavitelné – podobné jako stabilní – vysoké dopravní rychlosti, 

velké dopr. vzdálenosti, uţití převáţně v povrchových dolech 
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

 
1.3 SCHÉMA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

 

 

 

1) násypka 

2) dopravní pás 

3) horní stolice s nosnými válečky 

4) hnací buben 

5) výsypka 

6) dolní stolice s vratnými válečky 

7) hnaný buben 

8) napínací stanice 

 

 

Obr. 2 Schéma pásového dopravníku [3]  
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HLAVNÍ ČÁSTI PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

 

2 HLAVNÍ ČÁSTI PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

 

2.1 DOPRAVNÍ PÁS 

 

2.1.1 POPIS DOPRAVNÍHO PÁSU 

Dopravní pás patří mezi nejdůleţitější části pásového dopravníku, protoţe tvoří taţný a 

nosný element pro přepravovaný materiál. Pás obíhá kolem hnacího a hnaného bubnu přes 

válečky. Je důleţité, aby pás byl vysoce odolný proti abrazivním účinkům materiálu a měl 

vysokou ţivotnost a pevnost.  

Dopravní pás je tvořen nosnou textilní kostrou z bavlny a krycími ochrannými vrstvami 

z gumy. Textilní kostra se skládá z textilních vloţek, které jsou spojeny vrstvami z měkké 

gumy. Horní krycí vrstva chrání pás před odíráním materiálem a mechanickými vlivy. Dolní 

vrstva slouţí k ochraně před abrazivními účinky válečků a bubnů. Dopravní pásy se vyrábějí 

celistvé, nebo nespojené. Celistvé pásy se spojují při výrobě vulkanizací na délku vnitřního 

obvodu pásu. Nespojené pásy jsou spojovány aţ při montáţi dodatečnou vulkanizací za 

studena, za tepla, nebo mechanicky. [2] 

 

2.1.2 VOLBA DOPRAVNÍHO PÁSU 

Na základě výpočtu teoreticky potřebného průřezu náplně materiálu na pásu a 

následného určení šířky pásu je zvolen dopravní pás Gumex EP 250/2. Jedná se o pryţový pás 

pro průmyslové pouţití, který je velmi odolný proti opotřebení a je vhodný pro přepravu 

vysoce abrazivního materiálu. [8] 

Tab. 1 Informace o pásu Gumex EP 250/2 [8] 

Typ/počet 

vloţek 

Šířka B [mm]/krycí 

vrstvy 

[mm]/kategorie 

Tloušťka 

[mm] 

Min. prŧměr 

hnacího 

bubnu [mm] 

Hmotnost 

[kg.m
-1

] 

Pevnost 

[N.mm
-1

] 

EP 250/2 400/3+2/AA 6,8 200 3,7 250 

 

Obr. 3 Pás Gumex EP 250/2 [8] 
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2.2 VÁLEČKY 

 

2.2.1 POPIS VÁLEČKŦ 

Válečky jsou další důleţité součásti celého dopravníku, protoţe vedou dopravní pás, 

vytvářejí ţádaný loţní profil a celkově určují vlastnosti celého dopravníku. Na válečky jsou 

kladeny určité vlastnosti. Jedná se zejména o malý odpor proti otáčení, malou hmotnost, 

jednoduchou konstrukci a dokonalé utěsnění proti vnikání nečistot. Důleţité je jejich statické 

a dynamické vyváţení. [2] 

 

2.2.2 VOLBA VÁLEČKŦ 

Podle šířky pásu jsou vybrány válečky od společnosti TRANSROLL-CZ, a.s.. Pro horní 

větev jsou zvoleny z katalogu hladké ocelové válečky typu F-076x250-6204. V oblasti násypu 

písku jsou v prvních čtyřech stolicích umístěny pogumované válečky R-108/76x250/6204, 

které sniţují dynamické účinky dopadajícího materiálu. Mají tedy tlumící funkci a šetří 

dopravní pás. Pro dolní vratnou větev jsou zvoleny diskové válečky typu D-108/63x500/6204 

s počtem disků 4+2+4. Tyto válečky mají samočisticí funkci, a proto nedochází 

k nadměrnému neţádoucímu opotřebení pásu o zbytkový materiál, který nesetřel čistič pásu. 

U všech vybraných typů válečků jsou pouţita kuličková loţiska 6204 C3. [14] 

Tab. 2 Informace o hladkém válečku Transroll [14] 

Šířka pásu 

B [mm] 

Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 

L L1 L2 rot. dílŧ celková 

400 250 258 276 1,7 2,5 

 

 

Obr. 4 Hladký váleček Transroll [14] 
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Tab. 3 Informace o pogumovaném válečku Transroll [14] 

Šířka pásu 

B [mm] 

Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 

L L1 L2 rot. dílŧ celková 

400 250 258 276 4,0 4,8 

 

 

Tab. 4 Informace o diskovém válečku Transroll [14] 

Šířka pásu 

B [mm] 

Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 

L L1 L2 rot. dílŧ celková 

400 500 508 546 4,1 5,6 

 

 

Obr. 5 Pogumovaný váleček Transroll [14] 

Obr. 6 Diskový váleček Transroll [14] 
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2.3 VÁLEČKOVÉ STOLICE 

 

2.3.1 POPIS VÁLEČKOVÝCH STOLICE 

Do těchto stolic (praţců) se vkládají válečky, které podpírají horní nosnou větev 

s materiálem a spodní vratnou větev bez materiálu. V horní větvi se nejčastěji pouţívají 

korýtkové válečkové stolice se dvěma, třemi i více válečky. V korýtkové stolici jsou nejčastěji 

válečky skloněny k horizontální rovině pod úhlem 20°, 30°, nebo 35°. Rovné stolice jsou 

určeny zejména pro dolní větev. 

Při běhu pásu dochází k jeho vybočování do stran. Způsobuje to nepřesná montáţ 

válečků, nerovnoměrné zatíţení pásu a nepřesné spojení obou konců dopravního pásu. Pro 

odstranění vybočení pásu se pouţívají u kratších dopravníků stráţní válečky. Avšak 

nevýhodou těchto válečků je, ţe se otírají a naráţejí do pásu, a tím zkracují jeho ţivotnost. [2] 

 

2.3.2 VOLBA VÁLEČKOVÝCH STOLICE 

S ohledem na jednoduchost konstrukce jsou zvoleny válečkové stolice od společnosti 

TRANSROLL-CZ, a.s. (dříve firma Tranza). Horní větev je osazena dvouválečkovou stolicí 

typu CCV-S se sklonem válečků 20°. Pro lepší vedení pásu jsou válečky v této stolici 

vychýleny od kolmice k ose pásu o 2° ve směru pohybu. Horní stolice mají rozestup 0,6 m. 

V oblasti násypu je zvolen menší rozestup stolic z důvodu dynamických účinků dopadajícího 

materiálu. Rozteč prvních čtyř horních stolic s pogumovanými válečky je 0,4 m. Pro dolní 

vratnou větev je zvolena stolice RB-S. Dolní stolice jsou od sebe ve vzdálenosti 2,6 m. Obě 

stolice jsou připevněny k rámu pomocí úchytů, které jsou vhodné pro U profily. Není tedy 

třeba vrtat do konstrukce. [12] 

 

Tab. 5 Hlavní parametry stolice Transroll  CCV-S [12] 

Šířka pásu B 

[mm] 

Sklon válečkŧ β 

[°] 

Vychýlení 

válečkŧ ε 

[°] 

Délka stolice 

[mm] 

Hmotnost 

[kg] 

400 20 2 700 5,0 

Obr. 7 Typy válečkových stolic [2] 
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Tab. 6 Hlavní parametry stolice Transroll RB-S [12] 

Šířka pásu B [mm] Délka stolice [mm] Hmotnost [kg] 

400 700 1,4 

 

 

2.4 BUBNY 

Bubny pro pásové dopravníky se vyrábějí buď litím, nebo svařováním. Pro lepší vedení 

pásu bývá vnější průměr bubnů na okrajích zkosen, případně u uţších bubnů má soudkovitý 

tvar. [1] 

 

Obr. 8 Horní stolice Transroll CCV-S [12] 

Obr. 9 Dolní stolice Transroll RB-S s diskovým válečkem [12] 
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2.4.1 POPIS HNACÍHO BUBNU 

Poloha hnacího bubnu určuje maximální tah v pásu. Pro nejpříznivější průběh síly 

v pásu má být zatíţená větev taţena. Proto se hnací bubny umísťují na přepadovou stranu. 

Hlavní úkolem hnacího bubnu je přenos obvodových sil na pás. Aby buben dokázal přenést 

větší výkony, bývá opatřen pryţovým, či keramickým obloţením za účelem zvětšení 

součinitele tření mezi bubnem a pásem. [1] 

Pro menší výkony poháněcího motoru (do 63 kW, [1]) se pouţívají jako hnací bubny 

tzv. elektrobubny. Tato jednotka má motor, převody a spojku uloţenou uvnitř bubnu. Díky 

tomu je konstrukce pohonu dopravníku kompaktnější a jednodušší. Odpadá řešení poháněcí 

stanice.   

 

2.4.2 VOLBA HNACÍHO BUBNU 

Jako pohon dopravníku je zvolen elektrobuben pro jeho nesporné výhody. Na základě 

výpočtu provozního výkonu na poháněcím bubnu je vybrán elektrobuben o výkonu 7,5 kW od 

společnosti Rulmeca. Konkrétně se jedná o typ 320M o průměru bubnu 320 mm a délce RL 

550 mm. Pro dosaţení niţších tahových sil v pásu je hnací buben opatřen pryţovým 

obloţením s diamantovým vzorem dodávaným přímo výrobcem. [10] 

Tento buben je uloţen v upínacích segmentech, které poskytuje výrobce Rulmeca. Pro 

elektrobuben typu 320M nabízí tato firmy drţáky KL-41 HD.  

Tab. 7 Výkonové parametry elektrobubnu Rulmeca 320M [10] 

Výkon 

[kW/HP] 

Točivý moment 

[N.m] 

Tah v pásu 

[N] 

Maximální radiální zatíţení 

[N] 

7,50/10,00 712 4 453 20 000 

Obr. 10 Elektrobuben Rulmeca 320M [9] 
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Tab. 8 Rozměry elektrobubnu [9] 

Typ 
Elektrobuben [mm] Svorkovnice [mm] 

A B C D E F G H K L M N O 

320M 321 319 50 40 125 30 17,5 25 54 87 27 107 105 

 

Tab. 9 Rozměry upínacího segmentu KL-41 HD [9] 

Materiál 
Rozměry [mm] 

Hmotnost [kg] 
D F l K S T V W1 X X1 Z Z1 

ocel 40 30 84 62 14 20 22 40 110 190 50 83 2,1 

Obr. 11 Rozměrový nákres elektrobubnu [9] 

Obr. 12 Rozměrový nákres upínacích segmentů KL-41 HD [9] 
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2.4.3 POPIS HNANÉHO BUBNU 

„Vratné bubny jsou u běţných konstrukcí koncové, umístěné v místě násypu materiálu 

na pás.“ [2] 

V mém případě bude vratný (hnaný) buben slouţit i jako napínací buben. 

  

2.4.4 VOLBA HNANÉHO BUBNU 

Svařovaný buben je vyroben z polotovaru TR ϕ 324x9-510 ČSN 42 5715. 

Charakteristické vlastnosti: vnější průměr 320 mm, světlost 306 mm a délka 500 mm. Buben 

se skládá z pláště a ze dvou čel, ve kterých jsou otvory pro osu hnaného bubnu.  

Osa je uloţena v loţiskových jednotkách SY 50 TF od společnosti SKF. V těchto 

jednotkách jsou pouţity loţisková tělesa SY 510 U s kuličkovými loţisky YAR 210-2FW. 

Průměr osy v loţiskách je 50 mm. [13] 

 

Tab. 10 Parametry ložiskové jednotky SKF SY 50 TF [13] 

Rozměry [mm] 
Statická únosnost [kN] Hmotnost [kg] 

d A H H1 L 

50 54 114 57,2 203 23,2 2,7 

 

2.5 NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 

 

2.5.1 POPIS NAPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Napínací zařízení je důleţitá součást dopravníku, protoţe napínací síla je nezbytná 

k vyvolání dostatečného tření mezi bubnem a pásem. S tím souvisí správné napnutí pásu, jeho 

Obr. 13 Ložisková jednotka SKF SY 50 TF [13] 
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ţivotnost a ekonomický provoz celého dopravníku. Dopravní pás je moţné napnout o 5 % a 

více. 

Tato zařízení můţeme rozdělit na několik skupin: tuhá, se závaţím, pneumatická, 

elektrická a elektrohydraulická. [2] 

 

2.5.2 VOLBA NAPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ 

V mém případě je pouţito tuhé napínací zařízení pomocí závitové tyče. Loţisková 

tělesa osy hnaného bubnu jsou šrouby upevněny k saním. Saně lze posouvat v dráţce U 

profilu, se kterým jsou spojeny šrouby (po povolení šroubů lze nastavit poţadované posunutí). 

Kotvicí segmenty, které se pohybují také v dráţce U profilu, jsou spojeny se saněmi 

závitovou tyčí. Tímto celým mechanismem lze napínat dopravní pás. 

 

2.6 ČISTIČ PÁSU 

 

2.6.1 POPIS ČISTIČE PÁSU 

Funkcí čističe je stírat nalepený materiál z pásu. Při přepravě vlhkých a lepkavých 

materiálů dochází k nalepování nečistot na válečky v dolních vratných stolicích. Dochází tím 

ke zvětšení odporů a následnému většímu opotřebení pásu a bubnů. Proto se stěrače 

dopravních pásů umísťují na začátku dolní vratné větve. [2] 

 

Obr. 14 Napínací zařízení 
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2.6.2 VOLBA ČISTIČE PÁSU 

Jelikoţ je tento dopravník navrhovaný pro vlhký (lepkavý) křemenný písek, je zvolen 

čelní čistič pásu od firmy AB TECHnology, s r.o. typu CJ 1.1. Pro šířku pásu 400 mm je 

pouţito třech stíracích segmentů o celkové stírací délce 375 mm. Tloušťka čističe je 15 mm. 

Vyniká svou jednoduchou konstrukcí. Stírací součást je z polyuretanu a potaţena karbidem 

wolframu, a proto je vhodný pro vysoce abrazivní materiál. Čistič je umístěn 15° aţ 20° pod 

osu hnacího bubnu. [7] 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Čistič pásu CJ 1.1 [7] 

Obr. 16 Umístění čističe [7] 
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2.7 NOSNÁ KONSTRUKCE 

 

2.7.1 NOSNÝ RÁM 

Rám dopravníku se skládá z normalizovaných profilů U 140/B ČSN 42 5570 o délkách 

4x9,5 m. Jednotlivé U profily jsou k sobě svařeny Y svarem. Pro zabezpečení stálé rozteče 

rámu jsou mezi profily navařeny vzpěry L 60x6 ČSN 42 5541 a L 30x3 ČSN 42 5541. Pod 

rámem je svařovaná příhradová konstrukce z profilů L 50x5 ČSN 42 5541, ke které jsou 

navařeny patky pro spojení se stojinami. [4] 

 

 

2.7.2 STOJINY DOPRAVNÍKU 

První dvě stojiny jsou tvořeny normalizovanými L profily. Dále je nosný rám podepřen 

třemi stoţáry téţ z L profilu. Na nohy jsou pouţity profily L 120x12 ČSN 42 5541 a na 

zavětrování L 60x6 ČSN 42 5541. V horní části jsou stojiny opět opatřeny patkami pro 

šroubové spojení s rámem dopravníku. Na spodní části jsou navařeny patky pro ukotvení k 

základu. [4] 

Obr. 17 Rám dopravníku 
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Obr. 18 Stožár a stojina dopravníku 
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3 FUNKČNÍ VÝPOČET PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

- výpočet dopravníku proveden podle normy ČSN EN 5048 [5] v programu Mathcad 

- vstupní zadané hodnoty: dopravní výkon Q= 80 000 kg.h
-1

 

osová vzdálenost přesypů L= 39 m 

výškový rozdíl H= 11 m 

dopravovaný materiál: křemenný písek 

- dle zadání je za úkol vyhodnotit funkčnost stroje pro různou zrnitost a vlhkost písku, a 

proto je ve výpočtu uvaţována doprava vlhkého písku 

 

 

3.1 ÚHEL SKLONU DOPRAVNÍKU 

 

sin 𝛿 =
𝐻

𝐿
 (1)  

𝛿 = arcsin
𝐻

𝐿
= arcsin

11

39
= 16,383° 

𝛿 = 16,38° 

 

3.2 VOLBA OBJEMOVÉ SYPNÉ HMOTNOSTI 

- v literatuře [2] je uvedena pro vlhký písek objemová sypná hmotnost ρ= 2 000 kg.m
-3

 

- pro zvolenou objemovou sypnou hmotnost odpovídá sypný úhel α= 35° 

- úhel sklonu dopravníku δ nesmí překročit hodnotu maximálního sklonu (27°) a 

hodnotu sypného úhlu [2] 

- 16,38° < 27° < 35° → vyhovuje 

 

Obr. 19 Úhel sklonu dopravníku 
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3.3 VOLBA JMENOVITÉ DOPRAVNÍ RYCHLOSTI 

- v literatuře [2] se pohybuje rychlost neodírajícího se drobného materiálu v rozsahu   

v= (1,6 aţ 3,2) m.s
-1

 

- pro menší odpory je volena niţší dopravní rychlost v= 1,6 m.s
-1

 

 

3.4 TEORETICKY POTŘEBNÝ PRŦŘEZ NÁPLNĚ MATERIÁLU NA PÁSU 

𝑆𝑡 =
𝑄

3600 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌
 (2)  

𝑆𝑡 =
80 000

3 600 ∙ 1,6 ∙ 2 000
= 0,006 94 𝑚2 

𝑆𝑡 = 0,006 9 𝑚2 

 

3.5 VOLBA DOPRAVNÍHO PÁSU 

- dle teoretického průřezu náplně (2) je z literatury [2] volena šířka pásu B= 400 mm 

 

3.6 VOLBA VÁLEČKOVÉ STOLICE 

- pro horní větev je volena korýtková nosná stolice se dvěma válečky 

- sklon válečků nosné stolice je β= 20° 

 

3.7 CELKOVÝ PRŦŘEZ NÁPLNĚ PÁSU 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 (3)  

𝑆 = 0,007 + 0,007 7 = 0,014 7 𝑚2 

𝑆 = 0,014 7 𝑚2 
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3.8 PLOCHA PRŦŘEZU NÁPLNĚ VRCHLÍKU S1 

𝑆1 =
 𝑏 ∙ cos𝛽 2 ∙ tan𝜃

6
 (4)  

𝑆1 =
 0,31 ∙ cos 20 2 ∙ tan 26,25

6
= 0,006 97 𝑚2 

𝑆1 = 0,007 𝑚2 

 

3.8.1 VYUŢITÁ LOŢNÁ ŠÍŘKA PÁSU 

𝑏 = 0,9 ∙ 𝐵 − 0,05 (5)  

𝑏 = 0,9 ∙ 0,4 − 0,05 = 0,31 𝑚 

𝑏 = 0,31 𝑚 

 

3.8.2 DYNAMICKÝ SYPNÝ ÚHEL 

𝜃 = 0,75 ∙ 𝛼 (6)  

𝜃 = 0,75 ∙ 35 = 26,25° 

𝜃 = 26,25° 

Obr. 20 Celková plocha průřezu náplně pásu [6] 
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3.9 PLOCHA PRŦŘEZU NÁPLNĚ KORÝTKA 

𝑆2 =
𝑏2 ∙ sin 2𝛽

8
 (7)  

𝑆2 =
0,312 ∙ sin 40

8
= 0,007 72 𝑚2 

𝑆2 = 0,007 7 𝑚2 

 

3.10 SKUTEČNÁ PLOCHA PRŦŘEZU NÁPLNĚ 

𝑆𝑘 = 𝑆 ∙ 𝑘 (8)  

𝑆𝑘 = 0,014 7 ∙ 0,89 = 0,013 08 𝑚2 

𝑆𝑘 = 0,001 31 𝑚2 

 

3.10.1 SOUČINITEL SKLONU 

𝑘 = 1 −
𝑆1

𝑆
∙ (1 − 𝑘1) (9)  

𝑘 = 1 −
0,007

0,014 7
∙  1 − 0,77 = 0,8905 

𝑘 = 0,891 

 

3.10.2 SOUČINITEL KOREKCE NÁPLNĚ VRCHLÍKU 

𝑘1 =  
cos2 𝛿 − cos2 𝜃

1 − cos2 𝜃
 (10)  

𝑘1 =  
cos2 16,38° − cos2 26,25°

1 − 26,25°
= 0,770 4 

𝑘1 = 0,77 
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3.11 KONTROLA PÁSU NA POTŘEBNÝ LOŢNÝ PROSTOR 

- musí být splněna podmínka Sk ≥ St 

- 0,013 1 m
2
 ≥ 0,006 9 m

2
 

- podmínka splněna → zvolený pás vyhovuje 

 

3.12 OBJEMOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON 

𝐼𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑣 ∙ 𝑘 (11)  

𝐼𝑉 = 0,014 7 ∙ 1,6 ∙ 0,89 = 0,020 956 𝑚3 ∙ 𝑠−1 

𝐼𝑉 = 0,021 𝑚3 ∙ 𝑠−1 

 

3.13 HMOTNOSTNÍ DOPRAVNÍ VÝKON 

𝐼𝑚 = 𝐼𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 3 600 (12)  

𝐼𝑚 = 0,021 ∙ 2 000 ∙ 3 600 = 151 200 𝑘𝑔 ∙ −1 

𝐼𝑚 = 151 200 𝑘𝑔 ∙ −1 

 

3.14 KONTROLA DOPRAVOVANÉHO MNOŢSTVÍ MATERIÁLU 

- musí být splněna podmínka Im ≥ Q 

- 151 200 kg.h
-1

 ≥ 80 000 kg.h
-1

 

- podmínka splněna → dopravní výkon je dostačující 

 

3.15 OBVODOVÁ SÍLA POTŘEBNÁ NA POHÁNĚCÍM BUBNU 

𝐹𝑈 = 𝐹𝐻 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑆1 + 𝐹𝑆2 + 𝐹𝑆𝑡  (13)  

𝐹𝑈 = 302,51 + 112,17 + 15,6 + 283,13 + 2 832,64 = 3 546,05 𝑁 

𝐹𝑈 = 3 546,05 𝑁 
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3.16 HLAVNÍ ODPORY 

- dle literatury [5] je volen globální součinitel f= 0,02 

𝐹𝐻 = 𝑓 ∙ 𝐿 ∙ 𝑔 ∙  𝑞𝑅𝑂 + 𝑞𝑅𝑈 +  2 ∙ 𝑞𝐵 + 𝑞𝐺 ∙ cos 𝛿   (14)  

𝐹𝐻 = 0,02 ∙ 39 ∙ 9,81 ∙  5,67 + 1,58 +  2 ∙ 3,7 + 26,25 ∙ cos 16,38° = 302,508 𝑁 

𝐹𝐻 = 302,51 𝑁 

 

3.16.1 HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŦ NA 1 M HORNÍ VĚTVE DOPRAVNÍKU 

𝑞𝑅𝑂 =
2 ∙ 𝑞1 ∙ 𝑝1

𝐿
 (15)  

𝑞𝑅𝑂 =
2 ∙ 1,7 ∙ 65

39
= 5,667 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 

𝑞𝑅𝑂 = 5,67 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 

 

3.16.2 POČET VÁLEČKOVÝCH STOLICE V HORNÍ VĚTVI 

𝑝1 =
𝐿

𝑎𝑜
 (16)  

𝑝1 =
39

0,6
= 65 

𝑝1 = 65 

 

3.16.3 HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŦ NA 1 M DOLNÍ VĚTVE DOPRAVNÍKU 

𝑞𝑅𝑈 =
𝑞2 ∙ 𝑝2

𝐿
 (17)  

𝑞𝑅𝑈 =
4,1 ∙ 15

39
= 1,577 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 

𝑞𝑅𝑈 = 1,58 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 
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3.16.4 POČET VÁLEČKOVÝCH STOLICE V DOLNÍ VĚTVI 

𝑝2 =
𝐿

𝑎𝑢
 (18)  

𝑝2 =
39

2,6
= 15 

𝑝2 = 15 

 

3.16.5 HMOTNOST NÁKLADU NA 1 M DÉLKY PÁSU 

𝑞𝐺 =
𝐼𝑉 ∙ 𝜌

𝑣
 (19)  

𝑞𝐺 =
0,021 ∙ 2 000

1,6
= 26,25 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 

𝑞𝐺 = 26,25 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 

 

3.17 VEDLEJŠÍ ODPORY 

𝐹𝑁 = 𝐹𝑏𝐴 + 𝐹𝑓 + 𝐹𝑙 + 𝐹𝑡  (20)  

𝐹𝑁 = 67,2 + 20,79 + 20,27 + 3,91 = 112,17 𝑁 

𝐹𝑁 = 112,17 𝑁 

 

3.17.1 ODPORY SETRVAČNÝCH SIL V MÍSTĚ NAKLÁDÁNÍ A V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ 

- v mém případě je rychlost dopravované hmoty ve směru pohybu v0= 0 m.s
-1

 

𝐹𝑏𝐴 = 𝐼𝑉 ∙ 𝜌 ∙  𝑣 − 𝑣0  (21)  

𝐹𝑏𝐴 = 0,021 ∙ 2 000 ∙  1,6 − 0 = 67,2 𝑁 

𝐹𝑏𝐴 = 67,2 𝑁 
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3.17.2 ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM V OBLASTI 

URYCHLOVÁNÍ 

- dle [5] je součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi μ2= (0,5 aţ 0,7) 

- voleno μ2= 0,6 

𝐹𝑓 =
𝜇2 ∙ 𝐼𝑉

2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑏

 
𝑣 − 𝑣0

2  
2

∙ 𝑏1
2

 (22)  

𝐹𝑓 =
0,6 ∙ 0,0212 ∙ 2 000 ∙ 9,81 ∙ 0,217

 
1,7 − 0

2  
2

∙ 0,2912

= 20,786 5 𝑁 

𝐹𝑓 = 20,79 𝑁 

 

3.17.3 URYCHLOVACÍ DÉLKA 

- dle [5] je součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem μ1= (0,5 aţ 0,7) 

- voleno μ1= 0,6 

𝑙𝑏 =
𝑣2 − 𝑣0

2

2 ∙ 𝑔 ∙ 𝜇1
 (23)  

𝑙𝑏 =
1,62 − 02

2 ∙ 9,81 ∙ 0,6
= 0,217 

𝑙𝑏 = 0,217 𝑚 

 

3.17.4 SVĚTLÁ ŠÍŘKA BOČNÍHO VEDENÍ 

𝑏1 = 𝑏 ∙ cos𝛽 (24)  

𝑏1 = 0,31 ∙ cos 20° = 0,291 3 𝑚 

𝑏1 = 0,291 𝑚 

 

3.17.5 ODPOR OHYBU PÁSU NA BUBNECH 

𝐹𝑙 = 9 ∙ 𝐵 ∙  140 + 0,01 ∙
𝐹

𝐵
 ∙

𝑑

𝐷
 (25)  

𝐹𝑙 = 9 ∙ 0,4 ∙  140 + 0,01 ∙
5 000

0,4
 ∙

0,006 8

0,32
= 20,272 5 𝑁 

𝐹𝑙 = 20,27 𝑁 
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3.17.6 ODPOR V LOŢISKÁCH 

𝐹𝑡 = 0,005 ∙
𝑑0

𝐷
∙ 𝐹 (26)  

𝐹𝑡 = 0,005 ∙
0,05

0,32
∙ 5 000 = 3,906 3 𝑁 

𝐹𝑡 = 3,91 𝑁 

 

3.18 PŘÍDAVNÝ HLAVNÍ ODPORY 

𝐹𝑆1 = 𝐹휀  (27)  

𝐹𝑆1 = 15,6𝑁 

 

3.18.1 ODPOR VYCHÝLENÍ BOČNÍCH VÁLEČKŦ 

- boční válečky jsou vychýleny o 2° 

- ε= 2° 

- součinitel tření mezi nosnými válečky a pásem μ0= (0,3 aţ 0,4) 

- voleno μ0= 0,35 

𝐹휀 = 𝜇0 ∙ 𝐿 ∙ 𝑞𝐵 ∙ 𝑔 ∙ cos𝛽 ∙ cos 𝛿 ∙ sin 휀 (28)  

𝐹휀 = 0,35 ∙ 39 ∙ 3,7 ∙ 9,81 ∙ cos 20° ∙ cos 16,38° ∙ sin 2° = 15,589 𝑁 

𝐹휀 = 15,6 𝑁 

 

3.19 PŘÍDAVNÝ VEDLEJŠÍ ODPORY 

𝐹휀 = 𝐹𝑔𝐿 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑎  (29)  

𝐹𝑆2 = 31,13 + 252 + 0 = 283,13 𝑁 

𝐹𝑆2 = 283,13 𝑁 
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3.19.1 ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM 

- délka bočního vedení násypky l= 1,3 m 

𝐹𝑔𝐿 =
𝜇2 ∙ 𝐼𝑉

2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙

𝑣2 ∙ 𝑏1
2  (30)  

𝐹𝑔𝐿 =
0,6 ∙ 0,0212 ∙ 2 000 ∙ 9,81 ∙ 1,3

1,62 ∙ 0,2912
= 31,131 9 𝑁 

𝐹𝑔𝐿 = 31,13 𝑁 

 

3.19.2 ODPOR ČISTIČE PÁSU 

- dle [5] tlak mezi čističem a pásem p= (3.10
4
 aţ 10

5
) N.m

-2
 

- zvoleno p= 3,5.10
4
 N.m

-2
 

- součinitel tření mezi čističem pásu a pásem μ3= (0,5 aţ 0,7) 

- zvoleno μ3= 0,6 

 

𝐹𝑟 = 𝐴 ∙ 𝑝 ∙ 𝜇3 (31)  

𝐹𝑟 = 0,012 ∙ 3,5 ∙ 104 ∙ 0,6 = 252 𝑁 

𝐹𝑟 = 252 𝑁 

 

3.19.3 DOTYKOVÁ PLOCHA MEZI PÁSEM A ČISTIČEM PÁSU 

𝐴 = 𝐵 ∙ 𝑡𝑐  (32)  

𝐴 = 0,4 ∙ 0,03 = 0,012 𝑚2 

𝐴 = 0,012 𝑚2 

 

3.19.4 ODPOR SHRNOVAČE PÁSU 

- shrnovač není pouţit 

𝐹𝑎 = 0 𝑁 (33)  
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3.20 ODPOR K PŘEKONÁNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY 

𝐹𝑆𝑡 = 𝑞𝐺 ∙ 𝐻 ∙ 𝑔 (34)  

𝐹𝑆𝑡 = 26,25 ∙ 11 ∙ 9,81 = 2 832,637 5 𝑁 

𝐹𝑆𝑡 = 2 832,64 𝑁 

 

3.21 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHÁNĚCÍHO BUBNU 

𝑃𝐴 = 𝐹𝑈 ∙ 𝑣 (35)  

𝑃𝐴 = 3 546,05 ∙ 1,6 = 5 673,68 𝑊 

𝑃𝐴 = 5 673,68 𝑊 

 

3.22 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHÁNĚCÍHO MOTORU 

- dle [5] je účinnost převodů η= (0,85 aţ 0,95) 

- voleno η= 0,9 

𝑃𝑀 =
𝑃𝐴
𝜂

 (36)  

𝑃𝑀 =
5 673,68

0,9
= 6 304,088 9 𝑊 

𝑃𝑀 = 6 304,1 𝑊 

 

3.23 SÍLY V PÁSU A PEVNOSTNÍ KONTROLA PÁSU 

Obr. 21 Tahové síly v pásu [6] 
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3.23.1 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY NA POHÁNĚCÍM BUBNU 

- dle [5] je součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem pro pryţové obloţení 

s mokrou a znečistěnou stykovou plochou μ= (0,25 aţ 0,3) 

- voleno μ=0,25 

- dle [5] se pohybuje úhel opásání v rozmezí φ= (160° aţ 240°) 

- voleno φ= 180° = π 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙
1

𝑒𝜇∙𝜑 − 1
 (37)  

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 4 964,47 ∙
1

𝑒0,25∙𝜋 − 1
= 4 160,3562 𝑁 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 4 160,36 𝑁 

 

3.23.2 MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ SÍLA 

- dle [5] je součinitel rozběhu ξ= (1,3 aţ 2) 

- voleno ξ= 1,4 

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑈 ∙ 𝜉 (38)  

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 3 546,05 ∙ 1,4 = 4 964,47 𝑁 

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 4 964,47 𝑁 

 

3.23.3 MINIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU PRO HORNÍ VĚTEV S OHLEDEM NA PRŦVĚS 

- dle [5] je největší dovolený průvěs pásu (h/a)adm= (0,005 aţ 0,02) 

- voleno (h/a)adm= 0,013 

𝐹𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑎𝑜 ∙ (𝑞𝐵 + 𝑞𝐺) ∙ 𝑔

8 ∙  /𝑎 𝑎𝑑𝑚
 (39)  

𝐹𝑚𝑖𝑛 ≥
0,6 ∙ (3,7 + 26,25) ∙ 9,81

8 ∙ 0,013
= 1 695,054 8 𝑁 

𝐹𝑚𝑖𝑛 ≥ 1 695,05 𝑁 
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3.23.4 MINIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU PRO DOLNÍ VĚTEV S OHLEDEM NA PRŦVĚS PÁSU 

𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑎𝑢 ∙ 𝑞𝐵 ∙ 𝑔

8 ∙  /𝑎 𝑎𝑑𝑚
 (40)  

𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥
2,6 ∙ 3,7 ∙ 9,81

8 ∙ 0,013
= 907,425 𝑁 

𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥ 907,43 𝑁 

 

3.23.5 NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 ≈ 𝐹𝑈 ∙ 𝜉 ∙  
1

𝑒𝜇 ∙𝜑 − 1
+ 1  (41)  

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 3 546,05 ∙ 1,4 ∙  
1

𝑒0,25∙𝜋 − 1
+ 1 = 9 124,826 𝑁 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 9 124,83 𝑁 

 

3.23.6 DOVOLENÁ SÍLA V PÁSU 

𝐹𝑑𝑜𝑣 = 𝑅𝑚 ∙ 𝐵 (42)  

𝐹𝑑𝑜𝑣 = 250 ∙ 400 = 100 000 𝑁 

𝐹𝑑𝑜𝑣 = 100 000 𝑁 

 

3.23.7 KONTROLA PEVNOSTI PÁSU 

- musí být splněna podmínka Fdov ≥ Fmax 

- 100 000 N ≥ 9 124,83 N 

- podmínka splněna → pás z hlediska pevnosti je dostatečně dimenzovaný 

 

3.23.8 SÍLA VE VRATNÉ VĚTVI PODLE EULEROVA VZTAHU 

𝐹2 =
𝐹1

𝑒𝜇∙𝜑
 (43)  

𝐹2 =
9 124,83

𝑒0,25∙𝜋
= 4 160,357 9 𝑁 

𝐹2 = 4 160,36 𝑁 
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3.23.9  VELIKOST NAPÍNACÍ SÍLY 

𝐹𝑛𝑎𝑝 = 2 ∙  𝐹2 − 𝑞𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑔  (44)  

𝐹𝑛𝑎𝑝 = 2 ∙  4 160,36 − 3,7 ∙ 11 ∙ 9,81 = 7 522,186 𝑁 

𝐹𝑛𝑎𝑝 = 7 522,19 𝑁 

 

3.23.10 CELKOVÁ SÍLA PŦSOBÍCÍ NA BUBEN 

𝐹𝑐 = 𝐹1 + 𝐹2 (45)  

𝐹𝑐 = 9 124,83 + 4 160,36 = 13 285,19 𝑁 

𝐹𝑐 = 13 285,19 𝑁 
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4 PEVNOSTNÍ VÝPOČTY 

 

4.1 PEVNOSTNÍ VÝPOČET PLÁŠTĚ HNANÉHO BUBNU 

 

4.1.1 PRŦBĚH VÝSLEDNÝCH VNITŘNÍCH ÚČINKŦ (VVÚ) 

 

 

- plášť bubnu je zatíţen míjivým ohybem 

- z průběhu VVÚ vyplývá, ţe maximální ohybový moment působí v místě 1 

- rozměry: D1= 320 mm 

D2= 306 mm 

L1= L3= 28 mm 

L2= 400 mm 

 

Obr. 22 Průběh VVÚ pláště hnaného bubnu 
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4.1.2 VOLBA MATERIÁLU A URČENÍ DOVOLENÉHO OHYBOVÉHO NAPĚTÍ 

- plášť bubnu je vyroben z konstrukční oceli ČSN 11 373.0 

- dle [4] tomuto materiálu odpovídá dovolené napětí ζodov1= (70 aţ 105) MPa 

- voleno ζodov1= 70 MPa 

4.1.3 VELIKOST SPOJITÉHO ZATÍŢENÍ PŦSOBÍCÍ NA PLÁŠŤ 

𝑞 =
𝐹𝑐
𝐿2

 (46)  

𝑞 =
13 285,19

0,4
= 33 212,975 𝑁 ∙ 𝑚−1 

𝑞 = 33 212,975 𝑁 ∙ 𝑚−1 

 

4.1.4 VÝPOČET REAKCÍ 

𝑇: 

 𝑇 = 0 

𝐹𝐴 + 𝐹𝐵 = 𝑞 ∙ 𝐿2 

𝐹𝐴 = 𝑞 ∙ 𝐿2 − 𝐹𝐵  (47)  

𝐹𝐴 = 33 212,975 ∙ 0,4 − 6 642,595 = 6 642,595 𝑁 

𝐹𝐴 = 6 642,595 𝑁 

 

𝑀𝑜 : 

 𝑀𝑜 = 0 

𝐹𝐵 ∙  𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 = 𝑞 ∙ 𝐿2 ∙  
𝐿2

2
+ 𝐿1  

𝐹𝐵 =
𝑞 ∙ 𝐿2 ∙  

𝐿2

2 + 𝐿1 

 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 
 (48)  

𝐹𝐵 =
33 139,925 ∙ 0,4 ∙  

0,4
2 + 0,028 

 0,028 + 0,4 + 0,028 
= 6 642,595 𝑁 

𝐹𝐵 = 6 642,595 𝑁 
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4.1.5 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT (MÍSTO 1) 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 1 = 𝐹𝐵 ∙  
𝐿2

2
+ 𝐿3 − 𝑞 ∙

𝐿2

2
∙
𝐿2

4
 (49)  

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 1 = 6 642,595 ∙  
0,4

2
+ 0,028 − 33 212,975 ∙

0,4

2
∙

0,4

4
= 850,252 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 1 = 850,25 𝑁 ∙ 𝑚 

 

4.1.6 MODUL PRŦŘEZU (MÍSTO 1) 

𝑊𝑜1 =
𝜋

32 ∙ 𝐷1
∙  𝐷1

4 − 𝐷2
4  (50)  

𝑊𝑜1 =
𝜋

32 ∙ 0,32
∙  0,324 − 0,3064 = 0,000 527 𝑚3 

𝑊𝑜1 = 0,000 527 𝑚3 

 

4.1.7 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ (MÍSTO 1) 

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 1 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 1

𝑊01
 (51)  

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 1 =
850,25

0,000 527
= 1,6134 𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 1 = 1,61 𝑀𝑃𝑎 

 

4.1.8 SOUČINITEL BEZPEČNOSTI K MSP (MÍSTO 1) 

𝑘1 =
𝜍𝑜𝑑𝑜𝑣 1

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 1
 (52)  

𝑘1 =
70

1,61
= 43,478 2 

𝑘1 = 43,48 
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4.2 PEVNOSTNÍ VÝPOČET OSY HNANÉHO BUBNU 

 

4.2.1 PRŦBĚH VVÚ 

 

- osa bubnu je zatíţena míjivým ohybem 

- z průběhu VVÚ vyplývá, ţe maximální ohybový moment působí v místě 2 

- další kritická místa ke kontrole MSP jsou 3 a 4 

- rozměry: D3= 50 mm 

D4= 360 mm 

D5= 70 mm 

L4= L6= 61,5 mm 

L5= 456 mm 

L7= 19 mm 

L8= 3 mm 

 

Obr. 23 Průběh VVÚ osy hnaného bubnu 
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4.2.2 VOLBA MATERIÁLU A URČENÍ DOVOLENÉHO OHYBOVÉHO NAPĚTÍ 

- osa hnaného bubnu je zhotovena z konstrukční oceli ČSN 11 373.0 

- dle [4] je dovolené ohybové napětí ζodov2= (70 aţ 105) MPa 

- voleno ζodov2= 70 MPa  

4.2.3 VÝPOČET REAKCÍ 

𝑇: 

 𝑇 = 0 

𝐹𝐷 + 𝐹𝐸 = 𝐹𝐶 + 𝐹𝐹  

𝐹𝐶 = 𝐹𝐷 + 𝐹𝐸 − 𝐹𝐹  (53)  

𝐹𝐴 = 6 642,595 + 6 642,595 − 6 642,595 = 6 642,595 𝑁 

𝐹𝐴 = 6 642,595 𝑁 

 

𝑀𝑜 : 

 𝑀𝑜 = 0 

𝐹𝐷 ∙ 𝐿4 + 𝐹𝐸 ∙  𝐿4 + 𝐿5 = 𝐹𝐹 ∙  𝐿4 + 𝐿5 + 𝐿6  

𝐹𝐹 =
𝐹𝐷 ∙ 𝐿4 + 𝐹𝐸 ∙  𝐿4 + 𝐿5 

 𝐿4 + 𝐿5 + 𝐿6 
 (54)  

𝐹𝐹 =
6 642,595 ∙ 0,061 5 + 6 642,595 ∙  0,0615 + 0,456 

 0,061 5 + 0,456 + 0,061 5 
= 6 642,595 𝑁 

𝐹𝐹 = 6 642,595 𝑁 

 

4.2.4 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT (MÍSTO 2) 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 2 = 𝐹𝐹 ∙ 𝐿6 (55)  

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 2 = 6 642,595 ∙ 0,061 5 = 408,519 6 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 2 = 408,52 𝑁 ∙ 𝑚 
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4.2.5 MODUL PRŦŘEZU (MÍSTO 2) 

𝑊𝑜2 =
𝜋 ∙ 𝐷4

3

32
 (56)  

𝑊𝑜2 =
𝜋 ∙ 0,063

32
= 0,000 021 21 𝑚3 

𝑊𝑜2 = 0,000 021 21 𝑚3 

 

4.2.6 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ (MÍSTO 2) 

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 2 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 2

𝑊02
 (57)  

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 2 =
408,52

0,000 021 21
= 19,260 𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 2 = 19,26 𝑀𝑃𝑎 

 

4.2.7 SOUČINITEL BEZPEČNOSTI K MSP (MÍSTO 2) 

𝑘2 =
𝜍𝑜𝑑𝑜𝑣 2

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 2
 (58)  

𝑘2 =
70

19,26
= 3,634 

𝑘2 = 3,63 

 

4.2.8 OHYBOVÝ MOMENT (MÍSTO 3) 

𝑀𝑜3 = 𝐹𝐶 ∙ 𝐿7 (59)  

𝑀𝑜3 = 6 642,595 ∙ 0,019 = 126,209 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑜3 = 126,21 𝑁 ∙ 𝑚 
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4.2.9 MODUL PRŦŘEZU (MÍSTO 3) 

𝑊𝑜3 =
𝜋 ∙ 𝐷3

3

32
 (60)  

𝑊𝑜3 =
𝜋 ∙ 0,053

32
= 0,000 012 27 𝑚3 

𝑊𝑜3 = 0,000 012 27 𝑚3 

 

4.2.10 NOMINÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ (MÍSTO 3) 

𝜍𝑜𝑛𝑜𝑚 3 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 3

𝑊03
 (61)  

𝜍𝑜𝑛𝑜𝑚 3 =
126,21

0,000 012 27
= 10,286 𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑜𝑛𝑜𝑚 3 = 10,29 𝑀𝑃𝑎 

 

4.2.11 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ (MÍSTO 3) 

- dle [4] je součinitel tvaru pro přechod v pravém úhlu αo= 2 

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 3 = 𝛼𝑜 ∙ 𝜍𝑜𝑛𝑜𝑚 3 (62)  

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 3 = 2 ∙ 10,29 = 20,58 𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 3 = 20,58 𝑀𝑃𝑎 

 

4.2.12 SOUČINITEL BEZPEČNOSTI K MSP (MÍSTO 3) 

𝑘3 =
𝜍𝑜𝑑𝑜𝑣 2

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 3
 (63)  

𝑘3 =
70

20,58
= 3,401 

𝑘3 = 3,4 
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PEVNOSTNÍ VÝPOČTY 

 
4.2.13 OHYBOVÝ MOMENT (MÍSTO 4) 

𝑀𝑜4 = 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 2 (64)  

𝑀𝑜4 = 408,52 𝑁 ∙ 𝑚 

 

4.2.14 MODUL PRŦŘEZU (MÍSTO 4) 

𝑊𝑜4 = 𝑊𝑜2 (65)  

𝑊𝑜4 = 0,000 021 21 𝑚3 

 

4.2.15 NOMINÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ (MÍSTO 4) 

𝜍𝑜𝑛𝑜𝑚 4 =
𝑀𝑜4

𝑊04
 (66)  

𝜍𝑜𝑛𝑜𝑚 4 =
408,52

0,000 021 21
= 19,260 𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑜𝑛𝑜𝑚 4 = 19,26 𝑀𝑃𝑎 

 

4.2.16 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ (MÍSTO 4) 

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 4 = 𝛼𝑜 ∙ 𝜍𝑜𝑛𝑜𝑚 4 (67)  

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 4 = 2 ∙ 19,26 = 38,52 𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 4 = 38,52 𝑀𝑃𝑎 

 

4.2.17 SOUČINITEL BEZPEČNOSTI K MSP (MÍSTO 4) 

𝑘4 =
𝜍𝑜𝑑𝑜𝑣 2

𝜍𝑜𝑚𝑎𝑥 4
 (68)  

𝑘4 =
70

38,52
= 1,817 

𝑘4 = 1,82 
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5 FUNKČNOST DOPRAVNÍKU PRO RŦZNOU ZRNITOST A 

VLHKOST PÍSKU 

Od začátku funkčního výpočtu je počítáno s objemovou sypnou hmotností pro vlhký 

písek. Tudíţ tento dopravník by měl zvládnout i přepravu suchého písku. Ale bylo nutné 

zkontrolovat určité charakteristické vlastnosti dopravníku, které jsou ovlivněny právě změnou 

objemové sypné hmotnosti a odpovídajícího sypného úhlu. Aby bylo moţné jednoduše 

srovnat tyto parametry dopravníku, je pro funkční výpočet pouţit program MathCad. 

Po realizaci funkčního výpočtu pro obě dvě rozdílné objemové sypné hmotnosti byla 

provedena kontrola max. sklonu transportéru, kontrola pásu na potřebný loţný prostor, 

kontrola dopravovaného mnoţství materiálu a kontrola pevnosti pásu. U pevnostního výpočtu 

hnaného bubnu jsou ověřeny bezpečnosti k MSP všech kritických míst pláště a osy hnaného 

bubnu. Všechny kladené podmínky byly splněny.  Pro lepší přehlednost je vytvořena tabulka, 

ve které jsou srovnány výše uvedené parametry. Dále pro zajímavost jsou v ní zařazeny další 

důleţité vlastnosti dopravníku. Tabulku viz příloha. 

Ohledně různé zrnitosti dopravník pracuje téţ bez problému. Dle [14] je pro pás šířky 

400 mm doporučená maximální velikost zrna 100 mm. Max. zrnitost křemenného písku se 

pohybuje v jednotkách mm. Obvykle to jsou setiny a desetiny mm. 
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ZÁVĚR 

Úkolem této bakalářské práci bylo provést výpočet a konstrukční řešení šikmého 

pásového dopravníku pro křemenný písek. Funkční výpočet byl proveden dle normy ČSN 

ISO 5048 na základě zadaného dopravního výkonu, osové vzdálenosti přesypů, výškového 

rozdílu a dopravovaného materiálu. Podle vypočtených hodnot byly určeny základní 

rozměrové parametry dopravníku a potřebný výkon poháněcího motoru. Jako pohon byl 

zvolen elektrobuben společnosti Rulmeca o výkonu 7,5 kW. Díky elektrobubnu dochází ke 

značnému zjednodušení poháněcí stanice. Dále byly vybírány další důleţité komponenty 

z katalogů firem s ohledem na cenu a jednoduchost konstrukčního řešení. 

Po vyhodnocení funkce stroje pro různou zrnitost a vlhkost písku jsem došel k závěru, 

ţe tento dopravník je schopen přepravy suchého i vlhkého písku o rozdílné zrnitosti.  

Navrţený plášť a osa hnaného bubnu byly zkontrolovány pevnostním výpočtem. Obě 

tyto součásti jsou dostatečně dimenzovány. Pro napnutí pásu jsem pouţil tuhé napínací 

zařízení pomocí závitové tyče pro svou jednoduchost a kompaktnost. 

Výkresová dokumentace obsahuje poţadovaný sestavný výkres, výkres svarku stojiny a 

výkres podsestavy hnaného bubnu.  

Pro zhotovení této práce jsem vyuţil rad od vedoucího práce, níţe uvedené informační 

zdroje a znalosti získané předchozím studiem. Nakonec lze říci, ţe tato práce vyhovuje všem 

zadaným poţadavkům. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŦ 

A [m
2
] dotyková plocha mezi čističem pásu a pásem 

ao [m] rozteč horních válečkových stolice 

au [m] rozteč dolních válečkových stolice 

B [m] šířka dopravního pásu 

b [m] vyuţitá loţná šířka pásu 

b1 [m] světlá šířka bočního vedení 

d [m] tloušťka pásu 

D [m] průměr bubnu 

d0 [m] průměr hřídele v loţisku 

D3 [m] průměr osy hnaného bubnu v místě loţiska 

D4 [m] průměr osy hnaného bubnu v místě čela hnaného bubnu 

D5 [m] průměr osy hnaného bubnu mezi čely hnaného bubnu 

f [-] globální součinitel tření 

F [N] tah v pásu na bubnu 

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

F2 [N] tah v pásu ve sbíhající větvi na buben 

F2min [N] minimální tahová síla v dolní větvi 

Fa [N] odpor shrnovače pásu 

FA [N] reakční síla působící na plášť hnaného bubnu 

FB [N] reakční síla působící na plášť hnaného bubnu 

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

Fc [N] celková síla působící na buben 

FC [N] reakční síla působící v místě loţiska na ose hnaného bubnu 

FD [N] reakční síla působící na osu hnaného bubnu 

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

Fdov [N] dovolená síla v pásu 

FE [N] reakční síla působící na osu hnaného bubnu 

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

FF [N] reakční síla působící v místě loţiska na ose hnaného bubnu 

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

FH [N] hlavní odpory 

Fhmin [N] minimální tahová síla v horní větvi s ohledem na průvěs pásu 
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Fl [N] odpor ohybu pásu na bubnech 

Fmax [N] maximální tahová síla v pásu 

FN [N] vedlejší odpory 

Fnap [N] napínací síla 

Fr [N] odpor čističe pásu 

FS1 [N] přídavné hlavní odpory 

FS2 [N] přídavné vedlejší odpory 

FSt [N] odpor k překonání dopravní výšky 

Ft [N] odpor v loţiskách bubnu 

FU [N] potřebná obvodová síla na poháněcím bubnu 

FUmax [N] maximální obvodová hnací síla 

Fε [N] odpor vychýlení bočních válečků 

g [m.s
-2

] tíhové zrychlení 

(h/a)adm [-] dovolený relativní průvěs pásu mezi válečkovými stolicemi 

H [m] výškový rozdíl 

Im [kg.h
-1

] hmotnostní dopravní výkon 

IV [m
3
.s

-1
] objemový dopravní výkon 

k [-] součinitel sklonu 

k1 [-] součinitel korekce náplně vrchlíku 

k1 [-] součinitel bezpečnosti v místě 1 

k2 [-] součinitel bezpečnosti v místě 2 

k3 [-] součinitel bezpečnosti v místě 3 

k4 [-] součinitel bezpečnosti v místě 4 

L [m] osová vzdálenost přesypů 

l [m] délka bočního vedení 

L1 [m] vzdálenost reakční síly FA a spojitého zatíţení q 

L2 [m] délka působení liniového spojitého zatíţení na plášti hnaného bubnu 

L3 [m] vzdálenost reakční síly FB a spojitého zatíţení q 

L4 [m] vzdálenost mezi reakčními silami FC a FD 

L5 [m] vzdálenost mezi reakčními silami FD a FE 

L6 [m] vzdálenost mezi reakčními silami FE a FF 

L7 [m] vzdálenost mezi reakční silou FC a nebezpečným místem 3 

L8 [m] vzdálenost mezi reakční silou FD a nebezpečným místem 4 
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lb [m] urychlovací délka 

Mo3 [N.m] ohybový moment v místě 3 

Mo4 [N.m] ohybový moment v místě 4 

Momax1 [N.m] maximální ohybový moment v místě 1 

Momax2 [N.m] maximální ohybový moment v místě 2 

p [N.mm
-2

] tlak mezi čističem pásu a pásem 

p1 [-] počet nosných stolice v horní větvi 

p2 [-] počet nosných stolice v dolní větvi 

PA [W] provozní výkon na poháněcím bubnu 

PM [W] provozní výkon poháněcího motoru 

Q [kg.h
-1

] dopravní výkon 

q [N.m
-1

] liniové spojité zatíţení působící na plášť hnaného bubnu 

q1 [kg] hmotnost rotujících částí jednoho válečku v horní větvi 

q2 [kg] hmotnost rotujících částí jednoho válečku v dolní větvi 

qB [kg.m
-1

] hmotnost 1 m dopravního pásu 

qG [kg.m
-1

] hmotnost nákladu na 1 m dopravního pásu 

qRO [kg.m
-1

] hmotnost rotujících částí válečků na 1 m horní větve dopravníku 

qRU [kg.m
-1

] hmotnost rotujících částí válečků na 1 m dolní větve dopravníku 

Rm [N.mm
-2

] pevnost pásu na 1 mm šířky pásu 

S [m
2
] celková plocha průřezu náplně materiálu na pásu 

S1 [m
2
] plocha průřezu náplně vrchlíku 

S2 [m
2
] plocha průřezu náplně korýtka 

Sk [m
2
] skutečná plocha průřezu náplně materiálu na pásu 

St [m
2
] teoretický potřebný průřez náplně materiálu na pásu 

tc [m] tloušťka čističe pásu 

v [m.s
-1

] jmenovitá dopravní rychlost 

v0 [m.s
-1

] rychlost dopravované hmoty ve směru pohybu 

Wo1 [m
3
] modul průřezu v místě 1 

Wo2 [m
3
] modul průřezu v místě 2 

Wo3 [m
3
] modul průřezu v místě 3 

Wo4 [m
3
] modul průřezu v místě 4 

α [°] sypný úhel 

αo [-] součinitel tvaru 
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β [°] úhel sklonu válečků nosné stolice 

δ [°] úhel sklonu dopravníku 

η [-] účinnost převodů 

θ [°] dynamický sypný úhel 

μ [-] součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem 

μ1 [-] součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem 

μ2 [-] součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi 

μ3 [-] součinitel tření mezi čističem pásu a pásem 

ξ [-] součinitel rozběhu 

ρ [kg.m
-3

] objemová sypná hmotnost 

ζodov1 [N.m
-2

] dovolené ohybové napětí pro plášť bubnu 

ζodov2 [N.m
-2

] dovolené ohybové napětí pro osu hnaného bubnu 

ζomax1 [N.m
-2

] maximální ohybové napětí v místě 1 

ζomax2 [N.m
-2

] maximální ohybové napětí v místě 2 

ζomax3 [N.m
-2

] maximální ohybové napětí v místě 3 

ζomax4 [N.m
-2

] maximální ohybové napětí v místě 4 

ζonom3 [N.m
-2

] nominální ohybové napětí v místě 3 

ζonom4 [N.m
-2

] nominální ohybové napětí v místě 4 

φ [°] úhel opásání poháněcího bubnu 
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PŘÍLOHY 

 
T1 Srovnání parametrů dopravníku při různé zrnitosti a vlhkosti písku 

Materiálové charakteristiky Podmínka 
Suchý křemenný 

písek 

Vlhký křemenný 

písek 

objemová sypná hmotnost ρ  [kg.m
-3

] - 1 300 2 000 

sypný úhel α [°] 16,38 < 30 35 

Parametry dopravníku    

Max. sklon dopravníku [°] 16,38 < 20 27 

Průřez dopravovaného materiálu [m
2
] 

0,0107 < 

0,0069 < 

0,0117 

 

 

0,0131 

Dopravní výkon [kg.h
-1

] 80 000 < 88 920 151 200 

Pevnost pásu [N] 100 000 > 5 428,42 9 124,83 

Hmotnost nákladu na 1 m pásu qG 

[kg.m
-1

] 
- 15,44 26,25 

Obvodová síla FU [N] - 2 117,37 3 546,05 

Provozní výkon motoru PM [W] - 3 566,09 6 304,1 

Zatíţení, bezpečnosti    

Největší tahová síla v pásu Fmax [N] - 5 448,49 9 124,83 

Napínací síla Fnap [N] - 4 169,81 7 522,19 

Celková síla namáhající buben Fc [N] - 7 932,66 13 285,19 

Velikost spojitého zatíţení namáhající 

buben q [N.m
-1

] 
- 19 831,65 33 212,975 

Součinitel bezpečnosti k1 [-] 1 < 72,68 43,48 

Součinitel bezpečnosti k2 [-] 1 < 6,09 3,63 

Součinitel bezpečnosti k3 [-] 1 < 5,7 3,4 

Součinitel bezpečnosti k4 [-] 1 < 3,04 1,82 

 


