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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vodorovný pásový dopravník o dopravním 

výkonu Q=30 000 kg     a osovou délkou přesypů L=25m. Přepravovaným materiálem je 

obilí o maximální vlhkosti 14%. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, 

která stanovuje hlavní rozměry a návrh pohonu.   

Jednotlivé komponenty dopravníku jsou vybrány z katalogu součástí jednotlivých firem. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vodorovný pásový dopravník, dopravní pás, válečky, napínací buben. 

ABSTRACT 

The aim of this thesis was to design a horizontal belt conveyor on the conveying capacity 

Q=30 000 kg     and dunes axial length L = 25 m. Transported material is a grain of 

maximum humidity of 14%. Functional calculation is performed according to ISO 5048, 

which sets out the main dimensions and design of the drive. 

The individual drive components are selected from the catalog part of individual firms.. 

 

KEYWORDS 

Horizontal belt conveyor, conveyor belt, rollers, idler drum.  

 



 



BRNO 2014 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

ZADÁK, Z. Pásový dopravník pro dopravu obilí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, 2014. 74 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Hloska. 

 



 

 



BRNO 2014 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 

Ing. Jiří Hlosky a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne 30. května 2014 …….……..………………………………………….. 

Zdeněk Zadák 



 

 



BRNO 2014 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěl bych tímto poděkovat především svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Jiřímu 

Hloskovi za jeho trpělivost a jeho pomoc při psaní bakalářské práce. Děkuji také své rodině a 

přátelům, kteří mě ve studiu podporovali. 



 

 



BRNO 2014 

 

 

13 
 

OBSAH 

 

OBSAH 

Úvod ......................................................................................................................................... 17 

1 Požadavky a cíle práce ..................................................................................................... 18 

1.1.1 Požadavky ........................................................................................................... 18 

1.1.2 Cíl práce .............................................................................................................. 18 

2 Rozbor vlastností dopravovaných materiálů .................................................................... 19 

2.1 Obiloviny ................................................................................................................... 19 

2.1.1 Složení obilky ..................................................................................................... 20 

2.2 Ztráty při manipulaci se zrnem .................................................................................. 20 

2.2.1 Ztráty na vnější kvalitě při manipulaci se zrnem ................................................ 21 

3 Rozdělení a hlavní části pásových dopravníků................................................................. 23 

3.1 Rozdělení pásových dopravníků ................................................................................ 23 

3.1.1 Podle tažného elementu ...................................................................................... 23 

3.1.2 Podle tvaru dopravníku ....................................................................................... 23 

3.1.3 Podle provedení nosné konstrukce ..................................................................... 23 

3.2 Hlavní části pásového dopravníků ............................................................................. 25 

3.3 Konstrukční prvky dopravníku a jejich volba ............................................................ 26 

3.3.1 Dopravní pás ....................................................................................................... 26 

3.3.2 Spojení pásu ........................................................................................................ 27 

3.3.3 Čistič pásu .......................................................................................................... 29 

3.3.4 Poháněcí stanice ................................................................................................. 29 

3.3.5 Válečkové stolice ................................................................................................ 30 

3.3.6 Bubny ................................................................................................................. 34 

3.3.7 Napínací zařízení ................................................................................................ 36 

3.3.8 Násypka .............................................................................................................. 37 

3.3.9 Prostředky k odvádění materiálu z pásu ............................................................. 37 

4 Funkční výpočet pásového dopravníku ............................................................................ 39 

4.1 Úhel sklonu dopravníku ............................................................................................. 39 

4.2 Jmenovité rychlosti pásu ............................................................................................ 40 

4.3 Volba šířky pásu ........................................................................................................ 40 

4.3.1 Teoretický průřez náplně materiálu .................................................................... 40 

4.3.2 Volba šířky pásu ................................................................................................. 41 

4.3.3 Využitelná šířka pásu.......................................................................................... 41 

4.3.4 Sypný a dynamický úhel .................................................................................... 41 

4.3.5 Celková plocha průřezu náplně pásu .................................................................. 42 

4.3.6 Výpočet skutečné plochy pásu ........................................................................... 43 



BRNO 2014 

 

 

14 
 

OBSAH 

 
4.3.7 Objemový dopravní výkon................................................................................. 44 

4.3.8 Hmotnostní dopravní výkon............................................................................... 44 

4.3.9 Kontrola pásu na potřebný ložný prostor ........................................................... 44 

4.4 Výpočet odporů ......................................................................................................... 45 

4.4.1 Hlavní odpory .................................................................................................... 45 

4.4.2 Vedlejší odpory .................................................................................................. 48 

4.4.3 Přídavné odpory ................................................................................................. 50 

4.4.4 Obvodová hnací síla ........................................................................................... 52 

4.5 Potřebný výkon pohonu............................................................................................. 53 

4.5.1 Provozní výkon na poháněcím elektromotoru ................................................... 53 

4.5.2 Potřebný výkon na poháněcím elektromotoru ................................................... 53 

4.6 Síly v pásu ................................................................................................................. 54 

4.6.1 Přenos obvodové síly z poháněcího bubnu ........................................................ 54 

4.6.2 Omezení podle průvěsu pásu ............................................................................. 55 

4.6.3 Výpočet síly ve vratné větvi............................................................................... 56 

4.6.4 Kontrola pevnosti navrženého pásu ................................................................... 56 

4.6.5 Celková síla působící na buben .......................................................................... 57 

4.6.6 Výpočet napínací síly ......................................................................................... 57 

4.6.7 Stanovení délky napínací dráhy ......................................................................... 57 

4.6.8 Kontrola  napínacího šroubu na vzpěr ............................................................... 58 

5 Pevnostní výpočet ............................................................................................................ 59 

5.1 Volba nosného profilu ............................................................................................... 59 

5.2 Výpočet zatížení konstrukce ..................................................................................... 59 

5.2.1 Zatížení od stolic v nosné větvi včetně válečků ................................................. 59 

5.2.2 Zatížení od stolic ve vratné větvi včetně válečků .............................................. 60 

5.2.3 Zatížení od pásu ................................................................................................. 60 

5.2.4 Zatížení od dopravovaného materiálu ................................................................ 61 

5.2.5 Zatížení od U profilů .......................................................................................... 61 

5.2.6 Celkové vertikální zatížení................................................................................. 61 

5.2.7 Celkové horizontální zatížení............................................................................. 62 

5.2.8 Reakce v podporách ........................................................................................... 62 

5.2.9 Zatížení působící na jednu válečkovou stolici ................................................... 62 

5.2.10 Zatížení dvou U profilů na vztažené na 1m ....................................................... 63 

5.3 Ohybový moment ...................................................................................................... 63 

5.3.1 Výpočet od maximálního momentu ................................................................... 64 

5.3.2 Výpočet maximálního napětí v ohybu ............................................................... 65 



BRNO 2014 

 

 

15 
 

OBSAH 

 
5.3.3 Bezpečnost profilů vůči mezi kluzu ................................................................... 66 

6 Závěr ................................................................................................................................. 67 

Seznam použitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 69 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 72 

  



BRNO 2014 

 

 

16 
 

OBSAH 

 



BRNO 2014 

 

 

17 
 

ÚVOD 

 

ÚVOD 
Pásové dopravníky jsou zařízení určená ke kontinuální dopravě sypkých látek i kusového 

zboží, a to převážně ve vodorovném nebo šikmém směru. Dopravní pás přitom tvoří jak 

tažný, tak také nosný orgán pro přepravovaný materiál. 

Pásové dopravníky patří k nejrozšířenějším prostředkům dopravy sypkých látek kvůli 

svým přednostem, jako je vysoká dopravní rychlost, vysoký dopravní výkon (až 20000 t/hod), 

velké dopravní vzdálenosti (do 5000 m), jednoduchá údržba, malá spotřební 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. Zvýšení úhlu stoupání až na 45°je 

možné dosáhnout různými úpravami pásu, jako jsou navulkanizování opěrek různých tvarů na 

pás (obr. 1 [1, str. 133]). Pro dopravu horkých materiálu je možné použít dopravníků 

s ocelovým pásem. 
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1 POŽADAVKY A CÍLE PRÁCE  
 

1.1.1 POŽADAVKY 

 

Navrhněte pásový dopravník pro tyto hodnoty: 

 

 Dopravní výkon   Q=30 000 kg       

 Osová vzdálenost přesypů   L=25 m 

 Dopravovaný materiál  obilí do max. vlhkosti 14% 

 

 

1.1.2 CÍL PRÁCE 

 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout pásový dopravník pro přepravu obilí do maximální 

vlhkosti 14%. Dopravník bude sloužit k přepravě obilí od korečkových elevátorů do 

skladovacího sila. Při návrhu dopravníku a volbě komponent bude brán zřetel na bezpečnost a 

přístupnost zařízení, dále na hygienu na kterou je potřeba dbát při manipulaci 

s potravinářským materiálem. 
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2 ROZBOR VLASTNOSTÍ DOPRAVOVANÝCH MATERIÁLŮ 
  

2.1 OBILOVINY 

 

Obiloviny jsou semena jednoletých ušlechtilých pícnin pěstovaná pro škrobnatá zrna tzv. 

obilky. Obilovina je vymlácené zrno těchto pícnin. Mezi obiloviny se řadí pšenice, ječmen, 

žito, oves, kukuřice, rýže, proso a pohanka. Z hlediska výživy obyvatelstva jsou obiloviny 

jedním z nejdůležitějších zemědělských produktů. Z pšenice a žita se například vyrábí mouka, 

ječmen a pšenice slouží k výrobě sladu, který je surovinou k výrobě piva, rýži, pohanku i 

kukuřici využíváme jako pokrm atd. Jako potravinářské obiloviny používáme ty kvalitnější, ty 

méně kvalitní se hodí jako krmivo pro hospodářská zvířata, či jako topné médium do 

centrálních výtopen. Tyto kvality se hodnotí jak v průběhu zrání obilovin, tak při sklizni kdy 

vyhodnocení, zda se jedná o krmnou či potravinářskou kvalitu, může podniku zajistit vysoké 

či pouze dostačující finanční zisky.  

 

Obr.  1  Stavba složení obilného zrna [14] 

 

Obr.  2  Druhy obilovin [14] 
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2.1.1 SLOŽENÍ OBILKY 

 

Obilné zrno – obilka se skládá ze tří hlavních částí, tj. z obalů, klíčků a z moučného jádra – 

endospermu.  

Obaly obilného zrna obsahují vlákniny a minerální látky, které chrání zrno před vysycháním. 

Před mletím se musí odstranit, protože jsou pro lidský organizmus nestravitelné.  

Obaly tvoří: 

 oplodí (slupka plodu) – skládá se z pokožky (ze zdřevnatělých buněk), z vnějšího 

oplodí (z podélných buněk), z vrstvy příčných buněk, z vnitřního oplodí (z hadicových 

buněk) 

 osemení (slupka semene) – skládá se z barevné buňky a sklovité buňky 

Klíček, tj. zárodek budoucí rostliny, je tvořen krátkým kořínkem, který je obalený čepičkou a 

krčkem obaleným pochvou s vegetačním vrcholem a se založenými listy. Celý klíček se 

nachází na štítku, který je oddělen vrstvou palisádových buněk od moučného jádra. Klíček 

obsahuje větší množství tuků, bílkoviny, lecitin, enzymy, vitamíny, růstové hormony a 

minerální látky. Klíček nemá dobrý vliv na skladování mouky, na pekařské vlastnosti mouky. 

Proto se před mletím odstraňuje. 

Moučné jádro (endosperm) – je tvořeno buňkami, které jsou vyplněny škrobem a vrstvou 

buněk na obvodu, vyplněnými bílkovinami (lepkem). Moučné jádro obsahuje škrobová tělíska 

a bílkoviny – lepek. Na množství a kvalitě těchto látek, hlavně lepku, závisí jakost mouky a 

její vhodnost pro použití k pekárenským a k cukrářským účelům. Minerální látky jsou 

v moučném jádru obsaženy jen nepatrně. 

Vlastní chemické složení obilných zrn záleží na druhu a na odrůdě obilniny, na půdních a na 

klimatických podmínkách. Na další zpracování obilného zrna má vliv i technologický postup, 

klimatické podmínky při sklizni a posklizňová úprava obilí. 

 

2.2 ZTRÁTY PŘI MANIPULACI SE ZRNEM 

 

Pro zachování vlastností (biologických a chemických) skladových zrnin je třeba zabránit 

poklesu kvality uskladňovaných zrnin, případně jejich znehodnocení. Proto je třeba 

ošetřování, skladování a manipulaci se zrnem (především potravinářských zrnin) věnovat 

nemalou pozornost. 

Je kladen důraz na minimální úpravy, které nesmějí snížit biologickou hodnotu zrnin 

(především potravinářských). Kvalita zrnin je souhrn ukazatelů, kvalitativně vyjadřujících 

užitné parametry daného druhu podle účelu následného použití. Lze rozlišit na vnitřní a vnější 

kvalitu. 

Vnější kvalitou rozumíme fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu, jako jsou podíl příměsí 

a nečistot, granulované směsi (vyjadřované jako podíl na sítě o předepsané velikosti), 
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hmotnost 1000 zrn, vůně vzorku, barva obilky, přítomnost škůdců. V praxi je tato kvalita 

především ovlivňována nevhodnými dopravníky při posklizňovém ošetřování (vytváření 

zlomků a ostatního mechanického poškození). 

Vnitřní kvalita je hodnocena dle ukazatelů, které jsou dané biochemickými vlastnostmi 

materiálu. Tyto vlastnosti se uplatňují ve vztahu k plánovanému použití dané obiloviny. 

V praxi je tato kvalita ovlivněna především nevhodným ošetřováním a skladováním zrnin 

(nedostatečné provzdušňování uskladněných zrnin, provizorní nebo nevhodné skladování 

zrnin).  

Čerpáno z [14]. 

 

2.2.1 ZTRÁTY NA VNĚJŠÍ KVALITĚ PŘI MANIPULACI SE ZRNEM 

 

Manipulace se zrnem je obecně zdrojem velkého mechanického poškození. Největší podíl 

dopravy v posklizňových a skladových linkách zajišťují pásové dopravníky, řetězové 

dopravníky (redlery), korečkové elevátory a šnekové dopravníky.  

 

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY: 

Jsou nejšetrnějším principem pro horizontální dopravu zrna. Množství zlomků se pohybuje 

v rozmezí 0,01 – 0,03 %, celkové mechanické poškození se pohybuje v rozmezí 0,01–0,08 %. 

 

ŘETĚZOVÉ DOPRAVNÍKY (REDLERY): 

Jsou-li řetězové dopravníky provozovány při jmenovité výkonnosti (při zatížení), je poškození 

zrna ještě přijatelné, při provozu „naprázdno“ je poškození vysoké. Množství zlomků                    

(tj. drcení zrna) se pohybuje v rozmezí 0,09 – 0,13 %, celkové mechanické poškození se 

pohybuje v rozmezí 0,23 - 0,31 %, při nižší výkonnosti se mechanické poškození pohybuje 

v rozmezí 1,78 – 1,98 %. Z těchto hodnot plyne, že redlery nemají tak výrazný sklon k 

vytváření zlomků, ale větší sklon mají k celkovému mechanickému poškozování 

dopravovaného zrna, zejména při výkonnosti podstatně nižší, než je výkonnost jmenovitá. 

K poškozování zrna nejčastěji dochází při vstupu a výstupu z řetězového dopravníku. 

 

KOREČKOVÉ ELEVÁTORY: 

Množství zlomků u standardního provedení se pohybuje v rozmezí 0,48 – 0,71 %, celkové 

mechanické poškození se pohybuje v rozmezí 0,33 – 0,46%, to platí při protiproudém plnění 

korečků. Při souproudém se množství zlomkům pohybuje v rozmezí 0,63 – 0,85 %, celkové 

mechanické poškození se pohybuje v rozmezí 0,39 – 0,58%. Z těchto hodnot plyne, že 

korečkové elevátory mají spíše sklon k vytváření zlomků než k drobnějšímu mechanickému 

poškozování. 
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ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY: 

Jsou zdrojem poškození především pro sladovnické ječmeny, kde se ulamují klíčky 

(především u šnekových dopravníků s uzavřeným žlabem). Množství zlomků se pohybuje 

v rozmezí 0,09 – 0,32 %, celkové mechanické poškození se pohybuje v rozmezí                      

0,63 – 1,58 %. Šnekové dopravníky mají sklon spíše k mechanickému poškozování zrnin. 

Proto je třeba u nově budovaných linek pro příjem, uskladňování a ošetřování 

potravinářských zrnin volit takové dopravní cesty, které co nejméně poškozují dopravované 

zrno. Význam i malého poškození zrnin na dopravních cestách je značný, protože jde většinou 

o vícenásobnou manipulaci, takže výsledné poškození nemůže být zanedbatelné. 

Hodnoty ztrát jsou převzaty z [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRNO 2014 

 

 

23 
 

ROZDĚLENÍ A HLAVNÍ ČÁSTIPÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

3  ROZDĚLENÍ A HLAVNÍ ČÁSTI PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 
 

3.1 ROZDĚLENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ  

 

Dle ([4], str. 133) 

3.1.1 PODLE TAŽNÉHO ELEMENTU 

 Dopravníky s gumovým pásem, 

 Dopravníky s ocelovým pásem, 

 Dopravníky s celogumovým pásem, 

 Dopravníky s pásem z drátěného pletiva. 

 

3.1.2 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). 

 

3.1.3 PODLE PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Dopravníky stabilní - ocelová konstrukce je pevně ukotvena k podlaží stavby případně 

k ocelové nosné konstrukci, 

 Dopravníky pojízdné a přenosné – pro malá dopravní množství a malé dopravní délky, 

 Dopravníky přestavitelné - podobné jako stabilní – vysoká dopravní rychlost, velké 

dopravní vzdálenosti, užití převážně v povrchových dolech, 

 Dopravníky hadicové – původně rovný pás je postupně tvarovanými válečkovými 

stolicemi vytvarován do tvaru hadice, je schopen dopravovat partikulární materiál i 

kolmo vzhůru, použití v energetickém, důlním a stavebním průmyslu. 

V této práci je řešen vodorovný pásový dopravník stabilní s gumovým pásem. 

 

Obr.  3  Stabilní pásový dopravník [8] 
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Obr.  4  Pojízdný pásový dopravník [7] 

 

 

Obr.  5  Přestavitelný pásový dopravník [5] 

 

Obr.  6  Hadicový dopravník [5] 
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3.2 HLAVNÍ ČÁSTI PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKŮ 

 

Hlavní části jsou zřejmé ze schématu Obr.  7 z [4] a jsou dány ČSN 26 0360 – Názvosloví 

dopravních pásů: 

 Dopravní pás,  

 Poháněcí stanice, 

 Napínací stanice, 

 Nosné válečky (horní a dolní válečková stolice). 

 

Příslušenství pásových dopravníků: 

 Násypka, výsypka, 

 Čistič pásu, 

 Strážní a vodící válečky, 

 Bezpečnostní zařízení. 

 

Obr.  7  Schéma pásového dopravníku [4] 
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3.3 KONSTRUKČNÍ PRVKY DOPRAVNÍKU A JEJICH VOLBA 

 

3.3.1 DOPRAVNÍ PÁS 

 

Požadavky kladené na dopravní pásy: 

 Vysoká odolnost proti opotřebení otěrem, 

 Vysoká životnost, 

 Vysoká podélná tuhost, 

 Minimální navlhavost, 

 Vysoká pevnost při nízké vlastní hmotnosti, 

 Schopnost odolávat účinkům střídavého namáhání. 

 

Dopravní pásy se skládají z nosné kostry tvořené textilními vložkami z bavlny, polyamidu, 

příp. z jejich kombinací oboustranně chráněné gumovými krycími vrstvami a gumovými 

ochrannými okraji Obr.  8 z [4]. Textilní vložky jsou vzájemně spojené tenkými vrstvami 

z měkké pryže. Horní krycí vrstva má za účel chránit textilní kostru před abrazivními účinky 

materiálu, atmosférickými vlivy a případným jiným mechanickým poškozením. Dolní krycí 

vrstva jí chrání před abrazivními účinky nosných válečků a bubnů, boční vrstvy před odíráním 

vodícími lištami nebo strážnými válečky. 

 

 

Obr.  8  Vrstvy dopravního pásu [4] 

1 -boční ochranný okraj; 2 -horní krycí vrstva; 3 -pogumované textilní vložky; 4 -dolní 

krycí vrstva 
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VOLBA DOPRAVNÍHO PÁSU 

Je volen dopravní pás s pracovním povrchem z PVC (Polyvinylchlorid) od firmy Gumex s.r.o. 

jehož označení je PVC-PÁS 3R7/RA 7 – 0 F80 (F32-14). 

Tab. 1. Základní parametry dopravního pásu z[10] 

Typ Šířka 

pásu 

[mm] 

Tloušťka pásu 

[mm] 

Hmotnost pásu 

[kg/m
2
] 

Pevnost pásu 

[N/mm] 

Minimální průměr 

hnacího bubnu 

[mm] 

F32-14 500 6,2 3,4 200 100 

 

 

Obr.  9  Dezén povrchu pásu [10] 

 

3.3.2 SPOJENÍ PÁSU 

 

Dopravní pásy se dodávají jako celistvé či nespojené. Celistvé pásy jsou spojeny už při 

výrobě a dodávají se jen do určité délky. Delší pásy se dodávají jako nespojené s oběma konci 

volnými a spojení pásu se provádí až při montáži. Spojení pásu může být provedeno několika 

druhy spojek.  

 

VOLBA SPOJENÍ PÁSU 

Spojení pásu pro zde navrhovaný dopravník bude provedeno až na místě při sestavování 

dopravníku pomocí pracovní nerezové spojky ALIGATOR RS62 Obr.  10 z [10] od firmy 

Gumex s.r.o., tento způsob je určen pro snadnou výměnu pásu.  
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Obr.  10  Spojení pásu [10] 

 

 

Další typy spojek, které nabízí firma Gumex, jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

Obr.  11  Typy spojek [10] 
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3.3.3 ČISTIČ PÁSU 

 

Gumové pásy musí být během provozu dopravníků průběžně čištěny, protože ve spodní 

vratné větvi běží znečištěná strana pásu po válečcích. Při dopravě zejména lepkavých a 

vlhkých materiálů by docházelo k nalepování nečistot na válečky ve vratných stolicích, čímž 

by se zvětšily odpory a také opotřebení pásu i hnacího bubnu. Aby k tomu nedocházelo, 

umísťují se na začátek spodní větve čističe pásu, aby odstranily nečistoty z pásu (z [4], str. 

143). 

 

VOLBA ČISTIČE PÁSU 

Pro zde navrhovaný dopravník je volen shrnovač od firmy GUMEX  [10], který má tyto 

výhody: 

 Maximální účinnost čištění,  

 Snadná instalace a nastavení, 

 Zvyšuje životnost pásu, 

 Minimální údržba, 

 Široký výběr, aby vyhovoval všem podmínkám v místě, 

 Dlouhá životnost. 

 

Obr.  12  Čistič pásu [10] 

 

3.3.4 POHÁNĚCÍ STANICE 

 

Poháněcí stanice slouží k zajištění pohonu dopravníku. Skládá se většinou z elektromotoru, 

převodové skříně, spojek, brzdy a hnacího bubnu. Obr.  13. U šikmých dopravníků je dále 

nutno zabezpečit automatickou zpětnou zdrží to, aby se pás po vypnutí pohonu nerozběhl 

zpět. 

VOLBA POHONU PÁSU 

Pro dopravník navrhovaný v této práci byl zvolen elektrobuben od firmy Rulmeca, jehož 

parametry jsou uvedeny v kapitole 3.3.6. 



BRNO 2014 

 

 

30 
 

ROZDĚLENÍ A HLAVNÍ ČÁSTIPÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

 

Obr.  13  Elektrobuben od firmy Rulmeca [12] 

 

3.3.5 VÁLEČKOVÉ STOLICE 

 

Válečky se vkládají do nosných válečkových stolic. Jejich účelem je podpírat horní větev 

pásu s materiálem a spodní prázdnou větev. Různé typy válečkových stolic jsou na Obr.  14 

Válečkové stolice rovné (Obr.  14a) se používají především pro dolní větev, v našem případě 

budou použity válečkové stolice korýtkové Obr.  14 b) v horní větvi, a válečkové stolice 

rovné (Obr.  14a) pro dolní větev, což nám určil výpočet. 

 

Obr.  14  Typy válečkových stolic [4] 

a)Rovné ; b) až l) korýtkové 
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V místech, kde jsou válečky a dopravní pás vystaveny silnému dynamickému namáhání jsou 

vzdálenosti válečkových stolic menší. Tato místa jsou v konvexních obloucích a v místě 

přívodu materiálu. V místech, kde by byla rozteč stolic příliš velká, může docházet k průvěsu 

pásu a špatné boční stabilitě. Tím by se nám výrazně snížila životnost pásu, proto se 

vybočování pásu eliminuje např. strážnými válečky (mají svislou osu), které jsou instalovány 

v pravidelných roztečích po stranách pásu. 

Rozmezí v pracovní větvi je 0,75 m – 1,8 m voleno 1,5m, v nezatížené větvi 3 m-5 m, voleno 

5m. V místech přivádění materiálů je naopak vyžadováno menších vzdáleností stolic 0,45m – 

0,6, voleno 0,5m z ([4], str. 139). 

 

VOLBA VÁLEČKOVÝCH STOLIC PRO HORNÍ VĚTEV 

Pro horní nosnou větev byla volena dvouválečková stolice od firmy Transrooll typ 314 ND: 

 Pražec je svařen z válcovaných profilů, 

 Je opatřen stojánky se zářezy pro uložení válečků a přírubami na uchycení 

pražce závěsnými příložkami na nosník [ (válcovaný). 

 

 

Obr.  15  Pražec dvouválečkový [11] 

Tab. 2. Základní parametry stolic pro nosnou větev z [11] 

B E Rozměry [mm] Hmotnost 

[kg] D L L1 H J K b s β 

500 800 89 315 323 77 230 100 140 12 20° 5,7 
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VOLBA VÁLEČKOVÝCH STOLIC PRO DOLNÍ VĚTEV 

Pro dolní větev byla volena jednoválečková stolice od firmy Transrool typ 313 ND: 

 Závěs se skládá z držáku a závěsných příložek, kterými se upevní na nosník  

[ (válcovaný), 

 Pro zavěšení válečku je potřeba 2 ks závěsů - závěsy lze použít jen pro plochý 

tvar dolní větvě, 

 Povrchová úprava – základní syntetický nátěr. 

 

 

Obr.  16  Závěs dolních válečku [11] 

Tab. 3. Základní parametry závěsu válečkových stolic pro zpětnou větev z [11] 

B E Rozměry [mm] Hmotnost 

[kg] D L L1 H b s d 

500 800 63,5 600 646 84 100 14 20 1,4 

 

VOLBA VÁLEČKŮ PRO HORNÍ VĚTEV 

Do  horní větve jsou voleny válečky hladké pro pásové dopravníky od firmy Transrool.  

Mezi jejich vlastnosti patří např.:  

 Ocelový plášť o síle stěny 3mm, 

 Kuličková ložiska 6204 C3, dvoustupňové labyrintové těsnění s tukovou 

předkomůrkou, 

 Povrchová úprava provedena práškovým polyesterovým lakem. 
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Obr.  17  Váleček hladký d=89mm [11] 

Tab. 4. Základní parametry válečků v nosné větvi [11]  

Typ 

Rozměry [mm] 

  
Hmotnost [kg] 

L L1 L2 
d s Rot. 

část 
Celková 

20024 ST 315 323 341 20 14 2,9 4,7 

 

VOLBA VÁLEČKŮ PRO DOLNÍ VĚTEV 

Do  dolní větve jsou voleny válečky hladké pro pásové dopravníky také od firmy Transrool se 

stejnými vlastnostmi jako mají válečky v nosné větvi. 

 

  

Obr.  18  Váleček hladký d=63,5mm [11] 
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Tab. 5. Základní parametry válečků ve vratné větvi  [11] 

Typ 

Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 

L L1 L2 
d s Rot. 

část 
Celková 

20024 ST 600 608 646 20 14 2,6 4,2 

 

Válečky budou při sestavování upevněny do dvouválečkových stolic v nosné větvi a jedno-

válečkových stolic ve vratné větvi. 

 

3.3.6 BUBNY 

 

Bubny pásových dopravníků jsou buď lité, nebo svařované. Povrch pláště bývá rovný 

s kónickými konci nebo mírně bombírován pro lepší vedení pásu. Hnací bubny se většinou 

umísťují na přesypovou stranu dopravníku a musí zabezpečit přenos vysokých obvodových sil 

na pás. Proto bývá pro přenos vyšších výkonů za účelem zvětšení součinitele smykových tření 

jejich povrch pogumován a případně i opatřen vzorkem (rýhami). Vratné bubny jsou u 

běžných konstrukcí koncové, umístěné v místě násypu materiálu na pás. 

 

VOLBA HNACÍHO BUBNU 

Jako poháněcí stanice je volen elektrobuben viz Obr.  19 z katalogu filmy Rulmeca [12]. 

Přednosti zvoleného bubnu jsou úspora místa, nižší hmotnost a snadná manipulace. Rozměry 

elektrobubnu jsou uvedeny v tab. 6, výkonnostní parametry pak v tab. 7. 
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Obr.  19  Elektrobuben 320L [12] 

Tab. 6 Rozměry elektrobubnu 320L [12] 

Rozměry [mm] 

⌀A ⌀B C ⌀D ⌀E F G H K L M N N1 RL AGL 

320 318 50 40 96 30 15 25 54 41 24 95 14 600 754 

 

Tab.7 Parametry elektrobubnu 320L[12] 

Výkon 

[kW] 

Počet 

převodových 

stupňů 

Rychlost pásu 

[m·s
-1

] 

Krouticí 

moment 

[N·m] 

Síla v tahu 

na obvodě 

[N] 

Max. 

radiální 

zatížení 

[kN] 

Hmotnost 

[kg] 

2,2 2 1,6 209 1144 11,5 4 

 

 

VOLBA VRATNÉHO BUBNU 

Vratný buben je uložen v oblasti násypu materiálu. Plní funkci napínacího elementu. Jde o 

svarek z konstrukční oceli 11 353, který je složen z vnějšího pláště a osy bočnic. Vnější 

průměr bubnu je 320mm, tloušťka stěny 6,3 a délka pláště 600mm. Průměr hřídele je 50mm. 
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3.3.7 NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 

 

Napínací zařízení zabezpečuje správné napínání pásu, které je předpokladem optimálního 

přenosu sil z poháněcího bubnu na pás. 

Dle způsobů napínání lze rozdělit na : 

 Tuhá napínací zařízení (s napínacími šrouby, napínáky atd.), 

 Samočinná napínací zařízení se závažím, 

 Samočinná nebo ručně regulovatelná napínací zařízení (pneumatická, 

elektrická, elektrohydraulická atd.). 

Pro námi navrhovaný dopravník je voleno tuhé napínací zařízení s napínacími šrouby 

umístěné na rám dopravníku (Obr.  20), které působí při utahování silou na ložiskové 

jednotky, které se pohybují po rámu dopravníku. K zajištění napínání se používají šrouby, 

které přitáhnou ložiskový domek k rámu a tím zabrání jeho dalšímu posuvu. Na každé straně 

napínacího zařízení je navíc umístěno pravítko, které odměřuje vzdálenost při napínání, a tak 

zaručuje rychlé, jednoduché a především rovnoměrné napnutí pásu. 

 

Obr.  20  Napínací zařízení [autor] 
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Obr.  21  Ložiskový domek [15] 

 

3.3.8 NÁSYPKA 

 

Násypka slouží ke snadnějšímu a přesnějšímu přívodu materiálu na pás. Většinou je vyrobena 

svařováním ocelových plechů, mívá klínový tvar a je připevněna k rámu dopravníku pomocí 

šroubů. 

Pro zde navrhovaný dopravník je volena násypka z ocelových plechů. 

 

3.3.9 PROSTŘEDKY K ODVÁDĚNÍ MATERIÁLU Z PÁSU 

 

Ve většině případů odchází materiál z pásu přepadem přes koncový buben. Vyvstane-li 

požadavek odebírat materiál z dopravníku dříve (příp. na několika různých místech), užívají 

se k tomu nejčastěji jednostranné Obr.  22, nebo oboustranné shrnovače. 
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Obr.  22  Jednostranný shrnovač [5] 

Pro zde navrhovaný dopravník není tohoto prostředku zapotřebí, proto zde nebude podrobněji 

popsán.  
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4 FUNKČNÍ VÝPOČET PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
 

Funkční výpočet pásových transportérů se provádí dle ČSN 26 3102 – Pásové 

transportéry. Výpočtem se stanoví pro dané dopravované množství Q a zvolenou rychlost 

pásu v, šířka pásu B, obvodová síla F, tahy v pásu F1, F2, napínací síla Fn a výkon poháněného 

motoru P. Z tahů v pásu se určí potřebná pevnost pásu a podle dopravovaného materiálu pak 

jakost krycích vrstev. 

Pro výpočet jsou stanoveny dva základní způsoby: 

a) Podrobnější (kontrolní) 

b) Zjednodušený (pro předběžný návrh). 

 

Dále je proveden podrobný výpočet pro námi navrhovaný dopravník. 

 

4.1 ÚHEL SKLONU DOPRAVNÍKU 

 

Úhel sklonu dopravníku je úhel, který svírá vodorovná rovina s dopravníkem. V této práci je 

navrhován vodorovný pásový dopravník (H=0), proto úhel sklonu δ= 0°. Pro ověření, zda je 

tomu tak, je uveden výpočet úhlu sklonu dopravníku. 

 

Obr.  23  Úhel sklonu dopravníku 

 

 

     
 

 
 

[ ° ] 
(1)  
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4.2 JMENOVITÉ RYCHLOSTI PÁSU  

 

Protože pásový dopravník bude sloužit k přepravě obilí do vlhkosti 14% je rychlost pásu v pro 

obilné zrno volena dle normy ČSN 26 3007- Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové 

dopravníky. Řady základních parametrů.  

Dopravní rychlost volena  v = 1,6 m.s
-1 

 

4.3 VOLBA ŠÍŘKY PÁSU  

 

4.3.1 TEORETICKÝ PRŮŘEZ NÁPLNĚ MATERIÁLU 

Pro dopravu sypkých materiálů platí vztah pro dopravní výkon: 

 

           [ kg/hod ] (2)  

 

ze kterého se určí potřebný teoretický průřez náplně materiálu na pásu    dle ([4], str. 149),  

Sypný úhel α =20° dle [4], str. 151 

Objemová sypná hmotnost volena dle doporučených hodnot z [4],str. 151, s ohledem na ČSN 

26070, protože má být dopravováno obilí o maximální vlhkosti 14% je voleno  ρ=500 kg m-3 

 

   
 

        
 

[ m
2
 ] 

(3)  

   
     

            
 

            

kde:  

- Q - dopravní výkon  [ kg hod
-1

]  vypočteno (2) 

- v - dopravní rychlost pásu  [m.s
-1

]  voleno z  ([2],str. 2) 

- ρ - objemová sypná hmotnost [kg m-3
], voleno z tab. 8.5( [4], str. 151). 

 

 

 

 



BRNO 2014 

 

 

41 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

4.3.2 VOLBA ŠÍŘKY PÁSU 

 

Volba šířky pásu závisí na sypném úhlu dopravovaného materiálu, na tvaru ložného profilu a 

na tvaru teoretického průřezu. 

Pro vypočtené hodnoty (teoretický průřez   =0,01 m
2
 a sypný úhel α =20°) je volena dle tab. 

8.4 z ([4], str. 149) pro vodorovný pás s korýtkovým profilem a šířkou pásu B=500 mm.  

 

4.3.3 VYUŽITELNÁ ŠÍŘKA PÁSU 

 

Využitelná šířka pásuje vždy menší než šířka pásu B a volí se v rozmezí                 
 −50    

voleno: 

       −    [ mm ] (4)  

          −             

         

 

4.3.4 SYPNÝ A DYNAMICKÝ ÚHEL 

 

Sypný úhel α se stanoví dle Tab. 8.5 z ([4], str. 151) 

Sypný úhel pro obilná zrna   

 α =20° 

Dynamický sypný úhel: 

          [ ° ] (5)  
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4.3.5 CELKOVÁ PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ PÁSU 

Obr.  24  Průřez náplně pásu – korýtkový pás z ([4], str. 150, upraven 

 

Pro korýtkový pás se dvěma nosnými válečky bude dle Obr.  18 platit 

   
 

 
   

       
[ m

2
 ] 

(6)  

   
 

 
               

           

 

           [ mm ] (7)  

              

         

kde:  

- b -  využitelná šířka pásu [ m
 
],    vypočteno  (4); 

-   - dynamický sypný úhel [ ° ],   vypočteno (5); 

-   - sklon válečků        [ ° ],        . 

 

   
 

 
         

[ m
2
 ] 

(8)  
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        [ m
2
 ] (9)  

              

          

 

4.3.6 VÝPOČET SKUTEČNÉ PLOCHY PÁSU 

 

SOUČINITEL KOREKCE VRCHLÍKU NÁPLNĚ 

 

    
      −       

 −       
  

[ m
3
/s ] 

(10)  

    
      −        

 −        
 

     

 

SOUČINITEL SKLONU 

 

   −
  
 
   −      

[ m
3
/s ] 

(11)  

   −
     

     
   −    

    

 

SKUTEČNÁ PLOCHA 

 

       [ m
3
/s ] (12)  
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4.3.7 OBJEMOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON 

 

          [ m
3
/s ] (13)  

               

               

kde: 

- S - celková plocha průřezu pásu [m
2
], vypočteno (9); 

- ρ - objemová sypná hmotnost [kg m-3
], voleno z tab. 8.5( [4], str. 151). 

 

4.3.8 HMOTNOSTNÍ DOPRAVNÍ VÝKON 

              [ kg/h ] (14)  

                  

               

 

Podmínka: 

      [kg/h ] (15)  

205700 kg/h > 30 000 kg/h 

kde: 

- Iv - objemový dopravní výkon  [ m
3
/s],  vypočteno (13); 

- Q - dopravní výkon  [ kg hod
-1

],  vypočteno (2); 

- ρ - objemová sypná hmotnost [kg m-3
], voleno z tab. 8.5 ([4], str. 151). 

 

4.3.9 KONTROLA PÁSU NA POTŘEBNÝ LOŽNÝ PROSTOR 

 

Podmínka: 

      [ m
2
] (16)  

                              

kde: 

-    - teoretický průřez náplně materiálu [ m
2
],  vypočteno (3); 

-   - celková plocha průřezu náplně pásu [ m
2
],  vypočteno (9). 
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4.4 VÝPOČET ODPORŮ 

 

Celkový pohybový odpor pásového dopravníku se skládá z jednotlivých pohybových 

odporů, které jsou: 

 FH … hlavní odpory [N]; 

 FN … vedlejší odpory [N];  

 FS1 … přídavné hlavní odpory[N]; 

 FS2 … přídavné vedlejší odpory[N]; 

 FSt … odpor k překonání dopravní výšky[N]. 

 

4.4.1 HLAVNÍ ODPORY 

 

Hlavní odpory zahrnují: 

 Čepové tření v ložiskách válečků od zatížení materiálem, vlastní hmotností pásu, 

hmotností rotujících částí válečků, 

 Odpory valchovací – tření mezi zrny dopravovaného materiálu, 

 Odpory zamačkávací – odpory mezi pásem a válečkem. 

 

Hmotnost rotujících částí válečků na 1m délky pro horní větev   

    
     

 
  

[ kg/m ] 
(17)  

    
      

  
 

               

kde:  

-     [kg]  voleno z katalogu výrobce;  

-     [-]  počet válečků pro horní větev, voleno dle konstrukce 

         ; 

-    [m]  osová vzdálenost přesypů zadáno L=25m. 
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Hmotnost rotujících částí válečků na 1m délky pro dolní větev  

    
     

  
  

[ kg/m] 
(18)  

    
     

  
 

              

kde:  

-     [kg]  voleno z katalogu výrobce; 

-     [-]  počet válečků pro dolní větev, voleno dle konstrukce 

        ; 

-       [m]  Zadáno L=25m. 

 

Hmotnost 1m pásu o šířce B   

         [ kg/m ] (19)  

           

             

kde:  

- B - šířka pásu [mm]    voleno dle tab 8.4 ([4], str. 149); 

- mp - hmotnost jednoho metru pásu [kg]  dle katalogu mp=3.7kg/m
2
. 

   

Hmotnost dopravovaného materiálu na 1m délky   

   
    

     
 

[ kg/m ] 
(20)  

   
         

       
 

              

kde:   

- ρ - objemová sypná hmotnost [kg m-3
], voleno z tab. 8.5 ([4], str. 151); 

- v - dopravní rychlost pásu  [m.s
-1

],  voleno z  ([2], str. 2); 

- IV - objemový dopravní výkon [m
3
/s],  vypočteno (13).  
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Globální součinitel tření -f  

Globální součinitel tření zahrnuje odpor válečkových stolic a pohybové odpory pásu. Na 

základě výsledků velké série měření je stanovena hodnota 0,02 jako základní hodnota pro 

pásové dopravníky.  

Pro stabilní a dobře vyrovnané dopravníky s lehce se otáčejícími válečky a dopravované 

hmoty s nízkým vnitřním třením může být tato hodnota nižší o 20%, snížena na 0,016, 

zatímco pro špatně vyrovnané pásové dopravníky s těžko otáčejícími se válečky a s vysokým 

vnitřním třením dopravovaných hmot může hodnota přesáhnout základní hodnotu o 50% a 

dosáhnout 0,03. 

Dle [2, str. 7] volen globální součinitel tření: 

f =0,02 

 

Hlavní odpory: 

 

                                    [ N] (21)  

                                                 

            

kde: 

- f - globální součinitel tření   voleno f=0,02 dle ([3], str. 7); 

- L - dopravovaná vzdálenost [m]  zadáno L=25m; 

- g - gravitační zrychlení [m/s
2
]  9,81[m/s

2
]; 

-     - hmotnost rotujících částí válečků na 1m délky pro horní větev [kg/m]

 vypočteno (17); 

-     - hmotnost rotujících částí válečků na 1m délky pro dolní větev [kg/m]

 vypočteno (18); 

-    - hmotnost 1m pásu o šířce B [kg/m]     

 vypočteno (19); 

-    - hmotnost dopravovaného materiálu na 1m délky [kg/m]  

 vypočteno (20); 

-   - úhel sklonu δ= 0°. 
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4.4.2 VEDLEJŠÍ ODPORY 

 

Vedlejší odpory    zahrnují: 

 odpory tření a setrvačních sil při urychlování dopravované hmoty v místě 

nakládání       FbA [N] vypočteno (22), 

 odpor tření o boční stěny v místě nakládání Ff  [N] vypočteno (23), 

 odpor ohybu pásu na bubnech  Fl  [N] vypočteno  (25), 

 odpor ložisek bubnu s výjimkou ložisek poháněcího bubnu 

Ft  [N] vypočteno  (26). 

 

Odpory setrvačních sil v oblasti nakládání a vykládání: 

           −                  [ N ] (22)  

                  −    

              

kde:   

- IV - objemový dopravní výkon [m
3
/s],  vypočteno (13);  

- ρ - objemová sypná hmotnost [kg m-3
], voleno z tab. 8.5 ([4], str. 151); 

- v - dopravní rychlost pásu  [m.s
-1

]  voleno z  ([4], str. 2); 

- v0 - rychlost materiálu v násypu  v0=0 [m.s
-1

]. 

 

Odpor mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v oblasti urychlování: 

   
     

        

 
    

  
 

   
 

  
[ F ] 

(23)  

   
                       

 
     

 
      

 

                

kde: 

-     - součinitel tření mezi materiálem a pásem dle tab. 2 [3],                 
voleno       ; 

- IV -objemový dopravní výkon [m
3
/s],  vypočteno (6); 

- ρ - objemová sypná hmotnost [kg m-3
], voleno z tab. 8.5 ([4], str. 151); 

- g - gravitační zrychlení    9,81[m/s
2
]; 
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-      - délka násypky   [mm]  volena          ;  

- v - dopravní rychlost pásu  [m.
s-1

]  voleno z  ([4], str. 2); 

- b1 -- šířka násypky  [mm]  volena b1=0,4m. 

 

minimální délka násypky: 

      
  −   

 

      
  

[ m ] 
(24)  

      
    −   

         
 

                  

   

Odpor ohybu pásu na bubnech: 

                 
     

 
  

 

 
  

[ N ] 
(25)  

                   
    

   
  

      

     
 

            

kde:  

- B - šířka pásu [mm],   voleno dle tab 8.4 ([4], str. 149); 

- FUmax - maximální obvodová síla [N], dle katalogu výrobce; 

- d - tloušťka pásu [mm],   dle katalogu výrobce; 

- D - průměr vratného bubnu [mm], dle katalogu výrobce. 

 

Odpor v ložiskách poháněcího bubnu:  

         
  

 
    

[ N ] 
(26)  

         
     

     
      

         

kde: 

- d0  - průměr hřídele pod ložiskem [mm], voleno; 

- D  - průměr vratného bubnu [mm],  dle konstrukce; 

- FT  - vektorový součet tahu v pásu [N],  voleno. 



BRNO 2014 

 

 

50 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

Vedlejší odpory    

                [ N ] (27)  

                             

             

 

4.4.3 PŘÍDAVNÉ ODPORY 

 

Dle normy [2, str. 5]  

Přídavné hlavní odpory Fs1 zahrnují: 

 Odpor válečků vychýlených ve směru pohybu pásu Fε [N]; 

 Odpor tření o boční stěny násypky nebo bočního vedení, je-li po celé délce 

dopravníku (neuvažuji - není po celé délce) Ftr=0 N. 

 

Odpor válečku vychýlených ve směru pohybu pásu 

                          [ N ] (28)  

                                   

           

kde: 

-    - úhel vychýlení osy válečků vzhledem k rovině kolmé k podélné ose 

    pásu       ; 
- μ0  - součinitel tření nosnými válečky a pásem μ0=0,3 – 0,4 dle [3] voleno

    μ0=0,3.  

 

Celkové přídavné hlavní odpory 

       [ N ] (29)  
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Přídavné vedlejší odpory Fs2 zahrnují: 

 Odpor čističů, v této práci je počítán pouze tento přídavný vedlejší odpor Fr [N], 

 Odpor tření o boční stěny násypky nebo bočního vedení, je-li pouze v části délky 

dopravníku (neuvažuji)       , 

 Odpor obracení dolní větve pásu (neuvažuji) Fdv=0 N, 

 Odpor shrnovačů dopravované hmoty z pásu (neuvažuji)       , 

 Odpor shazovacího vozu. (neuvažuji) Fsh=0 N. 

 

 

Odpor čističů pásu 

          [ N ] (30)  

                  

       

kde: 

- A  - dotyková plocha mezi čističem pásu a pásem [m
2
] vypočteno (31); 

- p  - tlak mezi čističem a pásem [N/mm
2
] voleno dle tab. 3. ([3], str. 8); 

- μ3  - součinitel tření mezi pásem a čističem, dle ([3],str. 13).   

 

Dotyková plocha mezi čističem pásu a pásem: 

      [ m
2
 ] (31)  

            

          

kde:  

- B - šířka pásu [m]    voleno dle tab 8.4 [3,str. 149]; 

- z - tloušťka čističe pásu [m]   dle výrobce. 

 

Celkové přídavné vedlejší odpory 

        [ N ] (32)  
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Celkové přídavné odpory    

            [ N ] (33)  

             

           

 

4.4.4 OBVODOVÁ HNACÍ SÍLA 

 

                 [ N ] (34)  

                           

           

kde:   

- FH - hlavní odpory [N],  vypočteno (21); 

- FN - vedlejší odpory [N],  vypočteno (27);  

- FS - přídavné odpory [N],  vypočteno (33); 

- FST - odpor k překonání dopravní výšky [N], Neuvažuji – vodorovný pás. 
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4.5 POTŘEBNÝ VÝKON POHONU 

 

4.5.1 PROVOZNÍ VÝKON NA POHÁNĚCÍM ELEKTROMOTORU 

 

        [ W ] (35)  

               

             

kde:   

- Fu - obvodová hnací síla [N],  vypočteno (34); 

- v - dopravní rychlost pásu [m.s
-1

] voleno z tab. 8.3 ([2], str. 2). 

 

4.5.2 POTŘEBNÝ VÝKON NA POHÁNĚCÍM ELEKTROMOTORU 

 

   
  
  

 
[ W ] 

(36)  

   
       

   
 

             

kde:   

- PA - provozní výkon na poháněcím elektromotoru [W], vypočteno (35); 

- η1  - účinnost převodu dle [3] volena 0,9. 
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4.6 SÍLY V PÁSU 

Správný provoz dopravníku má nezbytné podmínky pro tahy v pásu: 

 Tahy v pásu musí být takové, aby obvodové hnací síly na poháněných bubnech byly 

v každém případě na pás přenášeny třením bez prokluzu. 

 Tah v pásu musí být dostatečný, aby nedocházelo k příliš velkému průvěsu mezi 

dvěma válečkovými stolicemi. Výpočet proveden dle normy ČSN ISO 5048. [3] 

 

4.6.1 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY Z POHÁNĚCÍHO BUBNU 

 

           
 

   −  
 

[ N ] 
(37)  

             
 

      −  
 

              

kde:   

-   součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem, volen dle [3] [-]; 

-   úhel opásání hnacího bubnu, voleno dle ([3] str. 9)    [rad]; 

- FUmax   maximální obvodová síla vypočteno (38)    [N]. 

Nižší hodnoty než pro tahovou sílu Fmin se nesmí vyskytnout v žádném místě dopravníku 

 

MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ SÍLA 

           [ N ] (38)  

                

                

kde:   

- Fu   obvodová síla vypočteno (34)    [N]; 

-   součinitel rozběhu, volen 2 dle ([3], str. 10)  [ - ].  
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4.6.2 OMEZENÍ PODLE PRŮVĚSU PÁSU 

. 

PRO NOSNOU VĚTEV 

      
            

   
 
     

 
[ N ] 

(39)  

      
                     

      
 

            

kde: 

- a0   - kde největší rozteč válečkových stolic je 1,5m [ m ] voleno dle konstrukce; 

- qB - hmotnost 1m pásu o šířce B, [kg/m], vypočteno (19); 

- qG -  hmotnost dopravovaného materiálu na 1m délky, [kg/m], vypočteno (20); 

-  
 

 
 
   

- relativní průvěs pásu, volen dle [5048]   
 

 
 
   

      [-]; 

- g - gravitační zrychlení    9,81[m/s
2
]. 

 

PRO VRATNOU VĚTEV 

      
       

   
 
     

 
[ N ] 

(40)  

      
           

      
 

               

kde: 

- au   - kde největší rozteč válečkových stolic je 5m [ m ] voleno dle konstrukce; 

- qB - hmotnost 1m pásu o šířce B, [kg/m], vypočteno (19); 

-  
 

 
 
   

- relativní průvěs pásu, volen dle [5048]   
 

 
 
   

      [-]; 

- g - gravitační zrychlení    9,81[m/s
2
]. 

 

 

 

 

 

MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ HNACÍ SÍLA 
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   −  
    

[ N ] 
(41)  

                
 

      −  
    

               

kde:   

- Fu   obvodová síla vypočteno (34)      [N]; 

-   součinitel rozběhu, volen 2 dle ([3], str. 10)     [ - ]; 

-   součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem, volen dle ([3],str. 12) [-]; 

-   úhel opásání hnacího bubnu, voleno dle ([3], str. 9)    [rad]. 

 

4.6.3 VÝPOČET SÍLY VE VRATNÉ VĚTVI 

 

   
  
   

 
[ N ] 

(42)  

   
       

      
 

             

kde: 

-   součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem, volen dle [3] [-]; 

-   úhel opásání hnacího bubnu, voleno dle ([3] str. 12),  [rad]; 

- F1       - maximální obvodová síla vypočítáno (41),  [N]. 

 

4.6.4 KONTROLA PEVNOSTI NAVRŽENÉHO PÁSU 

 

            [ N ] (43)  

                  

                 

kde: 

- B - šířka pásu [mm]   voleno dle tab 8.4 ([4],str. 149); 

-      - maximální tah v pásu [N],  dle katalogu výrobce; 

-      - maximální obvodová síla[N], vypočítáno (41). 
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4.6.5 CELKOVÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA BUBEN 

 

         [ N ] (44)  

                   

              

kde: 

- F1      - maximální obvodová síla [N],  vypočítáno (41); 

- F2   - síla ve vratné větvi    [N],  vypočítáno (42). 

 

4.6.6 VÝPOČET NAPÍNACÍ SÍLY 

 

        −         [ N ] (45)  

             −              

             

kde: 

- F2 - síla ve vratné větvi,  [N],   vypočítáno (42); 

- qB - hmotnost 1m pásu o šířce B,[kg/m], vypočítáno (19); 

- H - dopravní výška     H= 0 [m]; 

- g - gravitační zrychlení    9,81[m/s
2
]. 

 

4.6.7 STANOVENÍ DÉLKY NAPÍNACÍ DRÁHY 

 

 Délka napínací dráhy je volena s ohledem na ČSN 26 0381 a ČSN 26 0382. V délce 

odpovídající 0,02 násobku délky dopravníku. 

          [mm] (46)  
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4.6.8 KONTROLA  NAPÍNACÍHO ŠROUBU NA VZPĚR  

 

Napínací šroub z katalogu [15] pro zvolenou napínací jednotku má rozměr M 12 a dle 

vypočtené ls je volena závitová tyč M 12x550 ČSN EN ISO 898-1, kde malý průměr závitu 

dle ČSN 01 4050 pro normalizovaný lichoběžníkový rovnoramenný závit je dmin=9,5mm a 

ls=550mm. 

  

    
       

      
 

  
   

    

[N] 

(47)  

    
             

      

  
    

           

                   N 

 

Napínací šroub vyhovuje. 
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5 PEVNOSTNÍ VÝPOČET 
 

Pevnostní výpočet je prováděn dle pokynu vedoucího mezi dvěma prostředními podporami. 

V horní větvi jsou mezi těmito podporami 3 válečkové stolice a ve spodní,  

1 válečková stolice. Tato část dopravníku je počítána jako prut uložený na dvou podporách. 

Pro usnadnění výpočtu je hmotnost všech válečkových stolic, hmotnost pásu v horní i dolní 

větvi a hmotnost materiálu na pásu rozdělena do 3 osamělých sil v místech ukotvení horních 

válečkových stolic. 

 

5.1 VOLBA NOSNÉHO PROFILU 

Dle [12] zvolena tyč průřezu U, válcovaná za tepla DIN 1026-1, U 50 s hmotností mnp=5,59 

kg/m a průřezovým modulem v ohybu Wo=10,6cm
3 

 

5.2 VÝPOČET ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE 

Při tomto výpočtu nebyly zahrnuty hmotnosti komponent s hmotností zanedbatelnou vůči 

hmotnosti celého dopravníku. Mezi tyto komponenty patří např. šroubové spoje, svary, atd. 

 

5.2.1 ZATÍŽENÍ OD STOLIC V NOSNÉ VĚTVI VČETNĚ VÁLEČKŮ 

 

                        [ N ] (48)  

                       

              

kde: 

- g - gravitační zrychlení    9,81[m/s
2
]; 

- msh - hmotnost stolic nosná větev   [kg], dle výrobce;  

- mvh - hmotnost válečků nosná větev  [kg], dle výrobce; 

- nhs - počet stolic v nosné větvi   [-], dle konstrukce; 

- nhv - počet válečků v nosné větvi   [-], dle konstrukce. 
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5.2.2 ZATÍŽENÍ OD STOLIC VE VRATNÉ VĚTVI VČETNĚ VÁLEČKŮ 

 

                      [ N ] (49)  

                       

              

kde: 

- g - gravitační zrychlení    9,81[m/s
2
]; 

- msv - hmotnost stolic vratná větev  [kg], dle výrobce;  

- mvv - hmotnost válečků vratná větev  [kg], dle výrobce; 

- nd - počet stolic /válečků ve vratné větvi [ - ], dle konstrukce. 

 

5.2.3 ZATÍŽENÍ OD PÁSU 

 

             [ N ] (50)  

                   

            

kde: 

- g - gravitační zrychlení   9,81[m/s
2
]; 

- mp - hmotnost 1 metru pásu  [kg], dle výrobce;  

- Lp - délka pásu mezi podporami v nosné i vratné větvi [m], vypočteno (51); 

- B - šířka pásu     [mm], voleno dle tab 8.4 ([4],str. 149). 

DÉLKA PÁSU V HORNÍ I DOLNÍ PÁSU MEZI PODPORAMI A, B  

        [ N ] (51)  

       

       

kde: 

- Lx - délka pásu v horní větvi mezi podporami  [m],  Lx=5m; 

- De - průměr elektrobubnu    [m], dle výrobce;  

- Db - průměr vratného bubnu    [m], dle výrobce. 
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5.2.4 ZATÍŽENÍ OD DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 

 

           [ N ] (52)  

               

             

kde: 

- Lx - délka pásu v horní větvi mezi podporami   [m], Lx=5m; 

- qG - hmotnost materiálu na 1m pásu    [kg/m], vypočteno (20); 

- g - gravitační zrychlení     9,81[m/s
2
]. 

 

5.2.5 ZATÍŽENÍ OD U PROFILŮ 

 

               [ N ] (53)  

                  

             

kde: 

- Lx - délka pásu v horní větvi mezi podporami  [m], Lx=5m; 

- mpu - hmotnost U profilu na 1m délky   [kg/m], dle výrobce. 

 

5.2.6 CELKOVÉ VERTIKÁLNÍ ZATÍŽENÍ 

 

                              [ N ] (54)  

                                                     

           

kde: 

- Fnv - zatížení od stolic v nosné větvi včetně válečků  [N], vypočteno (48); 

- Fvv - zatížení od stolic ve vratné větvi včetně válečků  [N], vypočteno (49); 

- Fp - zatížení od pásu      [N], vypočteno (50); 

- Fm - zatížení od dopravovaného materiálu   [N], vypočteno (52); 

- Fpu - zatížení od U profilů     [N], vypočteno (53); 

-   - úhel sklonu dopravníku     [°], zadáno. 
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5.2.7 CELKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ZATÍŽENÍ 

 

                              [ N ] (55)  

                                                  

        

kde: 

- Fnv - zatížení od stolic v nosné větvi včetně válečků  [N], vypočteno (48); 

- Fvv - zatížení od stolic ve vratné větvi včetně válečků  [N], vypočteno (49); 

- Fp - zatížení od pásu      [N], vypočteno (50); 

- Fm - zatížení od dopravovaného materiálu   [N], vypočteno (52); 

- Fpu - zatížení od U profilů     [N], vypočteno (53); 

-   - úhel sklonu dopravníku     [°], zadáno. 

 

5.2.8 REAKCE V PODPORÁCH 

 

      
   

 
 

[ N ] 
(56)  

      
    

 
 

             

kde: 

- Fcy - celkové vertikální zatížení  [N], vypočteno (52). 

 

5.2.9 ZATÍŽENÍ PŮSOBÍCÍ NA JEDNU VÁLEČKOVOU STOLICI 

 

                     
     

 
 

[ N ] 
(57)  

                                        
     

 
 

               

kde: 

- Fnv - zatížení od stolic v nosné větvi včetně válečků  [N], vypočteno (48); 
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- Fvv - zatížení od stolic ve vratné větvi včetně válečků  [N], vypočteno (49); 

- Fp - zatížení od pásu      [N], vypočteno (50); 

- Fm - zatížení od dopravovaného materiálu   [N], vypočteno (52); 

-   - úhel sklonu dopravníku     [°], zadáno. 

 

 

5.2.10 ZATÍŽENÍ DVOU U PROFILŮ NA VZTAŽENÉ NA 1M 

 

                  [ N/m] (58)  

                       

                 

kde: 

- mpu - hmotnost U profilu na 1m délky  [kg/m], dle výrobce; 

- g - gravitační zrychlení    9,81[m/s
2
]; 

-   - úhel sklonu dopravníku   [°], zadáno. 

 

5.3 OHYBOVÝ MOMENT 

 

Dopravník je uvažován jako prut. Mezi podporami A, B je uvažováno liniové zatížení od síly 

F1vs . 

 

Obr.  25  Silové působení mezi dvěma podporami  

[autor vytvořeno v programu Autocad] 
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5.3.1 VÝPOČET OD MAXIMÁLNÍHO MOMENTU 

 

Maximální ohybový moment by měl nastat uprostřed mezi podporami, tedy ve vzdálenosti 

x=2,5m: 

          −
      

 

 
−   

 

   

     

[ Nm ] 
(59)  

              −
            

 
−     

   

   

        

              

kde: 

- FA - reakce v podpoře   [N], vypočteno (47); 

- x - vzdálenost mezi podporami  [m], dle konstrukce; 

- qpu1 - zatížení od U profilu na 1m  [N], vypočteno (48); 

 

 

Obr.  26  Průběh od posouvající síly 

 [autor vytvořeno v programu Mathcad] 
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Obr.  27  Průběh ohybového momentu 

[autor vytvořeno v programu Mathcad] 

 

5.3.2 VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO NAPĚTÍ V OHYBU 

 

    
     

    
 

[ MPa ] 
(60)  

    
    

      
 

               

kde: 

- Momax - maximální ohybový moment  [Nm], vypočteno (59); 

- WO - modul pružnosti v ohybu    [MPa], z katalogu; 
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5.3.3 BEZPEČNOST PROFILŮ VŮČI MEZI KLUZU 

 

 Dle katalogu je materiál U profilu ocel S235JR s mezí kluzu Re=235 MPa 

   
  

   
 

[ MPa ] 
(61)  

   
   

      
 

       

kde: 

- Re - mez kluzu materiálu    [MPa], dle materiálu 

-     - maximální napětí v ohybu    [MPa], vypočteno (60) 
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ZÁVĚR 

6 ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo provést koncepční návrh pásového dopravníku, který 

splňuje zadané parametry. 

Tato bakalářská práce začíná krátkým úvodem o pásových dopravnících. Druhá část se 

týká seznámení s obilovinami a ztrátami při manipulaci s obilným zrnem, s místy, kde 

dochází ke ztrátám a dopravníků, které jsou k manipulaci se zrnem nejšetrnější. Ve třetí části 

je pak provedena krátká rešerše pásových dopravníků a volba komponent pásového 

dopravníku, jako jsou válečky a stolice pro nosnou a vratnou větev, pohon dopravníku, 

dopravní pás a hnací a hnaný buben. 

Čtvrtá část bakalářské práce se zaobírá návrhem vodorovného pásového dopravníku. 

Proveden je funkční výpočet zahrnující volbu šířky dopravního pásu, jeho kontrolu a výpočet 

odporů. Pevnostní výpočet nosné konstrukce dopravníku jednoho úseku (mezi dvěma 

podporami) je pak proveden v páté části této bakalářské práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
A [mm

2
]  dotyková plocha mezi čističem pásu a pásem  

au   [m]  největší rozteč válečkových stolic  

b  [mm]  využitelná šířka pásu   

B [mm]  šířka pásu      

b1 [mm]  šířka násypky  

D [mm]  průměr vratného bubnu   

d0 [mm]  průměr hřídele pod ložiskem    

Db [mm]  průměr vratného bubnu  

De [mm]  průměr elektrobubnu   

f  [-]  globální součinitel tření 

F1 [N]         maximální obvodová síla  

F1vs [N]  zatížení působící na 1válečkovou stolici 

F2 [N]  síla ve vratné větvi  

Fa [N]  odpor shrnovačů dopravované hmoty z pásu  

FA [N]  reakce v podpoře A  

FB [N]  reakce v podpoře B  

FbA  [N]  odpory tření a setrvačních sil při urychlování dopravované hmoty  

Fcy [N]  celkové vertikální zatížení   

Fdov [N]  maximální tah v pásu   

Fdv [N]  odpor obracení dolní větve pásu  

Ff [N]  odpor tření o boční stěny v místě nakládání  

Ff1  [N]  odpor tření o boční stěny násypky nebo bočního vedení, je-li pouze                                             

v části délky dopravníku 

FH [N]  hlavní odpory  

Fl [N]  odpor ohybu pásu na bubnech 

Fm [N]  zatížení od dopravovaného materiálu  

Fmax [N]  maximální obvodová síla 

FN [N]  vedlejší odpory  

Fp [N]  zatížení od pásu 

Fpu [N]  zatížení od U profilů 

Fpu1 [N]  zatížení od dopravovaného materiálu 

Fr [N]  odpor čističů PÁSU 

FS [N]  přídavné odpory 

Fs1 [N]  celkové přídavné hlavní odpory 

Fs2 [N]  celkové přídavné vedlejší odpory 

Fsh [N]  odpor shazovacího vozu 

FST [N]  odpor k překonání dopravní výšky  

Ft   [N]  odpor ložisek bubnu s výjimkou ložisek poháněcího bubnu 

FT [N]  vektorový součet tahu v pásu 

Fu   [N]  obvodová síla  

Fvn [N]  zatížení od stolic v nosné větvi včetně válečků 

Fvv [N]  zatížení od stolic ve vratné větvi včetně válečků   

Fε [N]  odpor válečků vychýlených ve směru pohybu pásu 

g [m/s
2
]  gravitační zrychlení   

Gr [kg]  hmotnost rotujících částí válečků na 1m délky pro dolní větev 

H [mm]  dopravní výška 

Im [k/s]  hmotnostní dopravní výkon  
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Iv [mm

3
/s] objemový dopravní výkon  

k [-]  součinitel sklonu 

k1 [-]  součinitel korekce vrchlíku náplně 

kk [-]  bezpečnost profilu vůči mezi kluzu 

  [mm]  osová vzdálenost přesypů 

lb [mm]  délka násypky   

lbmin [mm]  minimální délka násypky 

Lp [mm]  délka pásu mezi podporami v nosné i vratné větvi  

Lx [mm]  délka pásu v horní větvi mezi podporami    

Momax [Nm]  maximální ohybový moment   

mp [kg]  hmotnost 1 metru pásu   

mpu [kg/m]  hmotnost U profilu na 1m délky pásu    

msh [kg]  hmotnost stolic nosná větev   

msv [kg]  hmotnost stolic vratná větev    

mvh [kg]  hmotnost válečků nosná větev   

mvv [kg]  hmotnost válečků vratná větev   

nd [ - ]  počet stolic /válečků ve vratné větvi  

nhs [ - ]  počet stolic /válečků v nosné větvi   

nhv [ - ]  počet válečků v nosné větvi   

p [N/mm
2
] tlak mezi čističem a pásem [N/mm

2
]  

PA [W]  provozní výkon na poháněcím elektromotoru 

PM [W]  potřebný výkon na poháněcím elektromotoru 

Q [kg hod
-1

] dopravní výkon 

qB [kg/m]  hmotnost 1m pásu o šířce B 

qG [kg/m]  hmotnost dopravovaného materiálu na 1m délky  [kg/m] 

qpu1 [N]  zatížení od U profilu na 1m 

qrd [kg/m]  hmotnost rotujících částí válečků na 1m délky pro dolní větev  

qrh [kg/m]  hmotnost rotujících částí válečků na 1m délky pro horní větev  

Re [MPa]  mez kluzu materiálu   

S [mm
2
]  celková plocha průřezu pásu   

Sk [mm
2
]  skutečná plocha průřezu pásu   

ST [mm
2
]  teoretický průřez náplně materiálu 

v [m.s
-1

]  dopravní rychlost pásu 

v0 [m.s
-1

]  rychlost materiálu v násypu  

WO [mm
3
]   modul pružnosti v ohybu 

x [mm]  vzdálenost mezi podporami 

z [mm]  tloušťka čističe pásu  

α  [°]  sypný úhel 

δ  [°]  úhel sklonu dopravníku 

η1  [%]  účinnost převodu 

μ0 [-]  součinitel tření nosnými válečky a pásem 

Μ1 [-]  součinitel tření mezi materiálem a pásem 

μ3 [°]  součinitel tření mezi pásem a čističem 

ρ [kg m-3
] objemová sypná hmotnost   

σOD [MPa]  maximální napětí v ohybu   

   [°]  sklon válečků  

  [°]  úhel vychýlení osy válečků vzhledem k rovině kolmé k podélné ose  

   [°]  dynamický sypný úhel 

  [-]  součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem 
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  [-]  součinitel rozběhu 

  [rad]  úhel opásání hnacího bubnu 

 
 

 
 
   

[-]  relativní průvěs pásu 
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