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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou koncepce a návrhu pásového dopravníku. 

Cílem této bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro dopravu štěrku a štěrkopísku 

do tří skladových prostor dle frakce, s dopravním výkonem 50 000 kg·h-1, ve výškovém 

rozdílu 4,5 m. Návrhem hlavních rozměrů, pohonu a pevnostním výpočtem rámu konstrukce. 

Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048 z roku 1994. K práci je přiložena 

výkresová dokumentace. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pásový dopravník, dopravní pás, štěrk, štěrkopísek, pohon, rám 

ABSTRACT 

This thesis deals with the concept of design solutions of conveyor belt. The aim of this work 

is to design a conveyor belt to transport gravel and gravel into three fractions by warehouse 

space, traffic performance of 50 000 kg· h-1, 4.5 m height difference. Design of the main 

dimensions, draft power and strength calculation of frame construction. Functional 

calculation is performed according to ISO 5048 of 1994. The work is accompanied by 

drawings. 
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ÚVOD 
Pásové dopravníky slouží jako manipulační zařízení k přepravě sypkých materiálů a kusových 

výrobků na vzdálenosti až tisíců metrů. Provedení je dle druhu použití vodorovné i šikmé. 

 

Základním elementem je pás, který obíhá kolem hnaného a hnacího bubnu a slouží jako tažný 

i nosný prvek přepravovaného materiálu. Pás v nosné i vratné větvi dopravníku je podepřen 

válečky, které jsou upevněny ve válečkových stolicích. 

 

Hlavními výhodami jsou vysoká dopravní rychlost a s tím spojené vysoké dopravní výkony, 

jednoduchá údržba, možnost odebrání přepravovaného materiálu v kterémkoliv místě. 

Nevýhodou je omezení sklonu při šikmé dopravě, kdy záleží na přepracovaném materiálu a jeho 

sypném úhlu, který nabývá hodnot 12 až 23° a tím omezuje sklon pásu. Toto omezení lze řešit 

použitím příček na celé délce pásu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



BRNO 2014 

 

 

 

10 
 

KONSTRUKČNÍ PRVKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

 

1 KONSTRUKČNÍ PRVKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 
 

1.1 ROZDĚLENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

Podle tažného elementu (dopravního pásu): 

 dopravníky s gumovým pásem nebo PVC pásem 

 dopravníky s ocelovým pásem 

 dopravníky s ocelogumovým pásem 

 dopravníky s pásem z drátěného pletiva 

 

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) 

 

Podle nosné konstrukce: 

 stabilní 

 pojízdné a přenosné (mobilní) 

 přestavitelné [1] 

  

 

Obr. 1. 1 Schéma šikmého pásového dopravníku [2]; 1 – pás, 2 – poháněcí buben, 3 – vratný 

napínací buben, 4 – vodící buben, 5 – podpěrné válečky, 6 – násypka, 7 – poháněcí stanice,  

 8 – napínací zařízení, 9 – čistící zařízení  
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1.2 DOPRAVNÍ PÁSY 

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

případně z jejich kombinací oboustranně chráněné gumovými krycími vrstvami a gumovými 

ochrannými okraji. 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 ji 

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

lištami nebo strážními válečky. Tloušťka horní krycí vrstvy bývá zpravidla 1,5 až 5 mm, dolní 

1,5 až 2 mm. Tloušťka bočních ochranných okrajů bývá 5 až 20 mm obr. 1.2. [1] 

 

Požadavky kladené na dopravní pás: 

 vysoká odolnost proti opotřebení otěrem 

 vysoká životnost 

 vysoká podélná tuhost (malá prodloužení i při vysokých tazích v pásu) 

 minimální navlhavost 

 vysoká pevnost při nízké vlastní hmotnosti 

 schopnost odolávat účinkům střídaného namáhání 

 

Dopravní pásy se vyrábí celistvé nebo nespojené. Celistvé pásy jsou spojené vulkanizací na 

délce vnitřního obvodu pásu. Nespojené pásy mají oba konce volné a spojují se dodatečně při 

montáži dopravníku. Před spojením se textilní vložky pilovitě seříznou tak, aby spoje 

jednotlivých vložek byly vzájemně posunuty o 200 mm. Kvůli schopnosti přenést maximálně 

70 % pevnosti může být použito mechanické spojení pomocí svorek jen u méně namáhaných 

pásů. [1] 

 

 

VOLBA DOPRAVNÍHO PÁSU 

Je zvolen pryžový pás EP 250/2, který splňuje požadavky výpočtů. Dle katalogu výrobce je 

vhodný pro přepravu zrnitého materiálu a vyznačuje se vysokou pevností tab 1.1. 

Obr. 1. 2 Gumové ochranné okraje; [1] 1 – boční 

ochranný okraj, 2 – horní krycí vrstva, 3 – pogumované 

textilní vložky, 4 – dolní krycí vrstva 
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Tab. 1. 1 Parametry pásu EP 205/2 [4] 

Šířka pásu 

[mm] 

Tloušťka pásu 

[mm] 

Hmotnost 

pásu (kg/bm) 

Pevnost 

pásu 

[N/mm] 

Minimální 

průměr hnacího 

bubnu [mm] 

400 6,8 3,7 250 200 

 

1.3 VÁLEČKY A VÁLEČKOVÉ STOLICE 

Válečky jsou jednou z nejdůležitějších částí dopravníku. Slouží k podpírání a vedení pásu 

v nosné i vratné větvi. Je vyžadován malý odpor proti otáčení, nízká hmotnost, dynamické 

vyvážení, dokonalé utěsnění proti průniku nečistot, vyvážení a nenáročnost na údržbu.  

Válečkové stolice slouží pro vkládání válečků, čímž se plní funkce podpírání nosné větve 

s materiálem i prázdné vratné větve. Pro vratnou větev je používáno především rovných 

válečkových stolic. Pro nosnou větev jsou používány obvykle korýtkové válečkové stolice 

složeny ze dvou, tří nebo více válečků. Ty mohou být skloněny v horizontální rovině o 20°, 

30°, 35°. Pro spodní vratnou větev jsou používány stolice rovinné.  

Běžící pás má tendenci vybočovat do stran, což je způsobeno především nepřesným spojením 

konců pásu či nepřesnou montáží válečků. Pro zamezení tohoto nežádoucího chování je 

u krátkých pásů užito strážných válečků se svislou otočnou osou, které snižují životnost pásu. 

U delších dopravníků je využito samostatné stolice s možností otáčení kolem své svislé osy. 

Je nutno dodržet maximální rozestupy stolic, aby se pás příliš neprohýbal. Rozmezí v pracovní 

větvi je 0,75 až 1,8 m, v nezatížené větvi 3 až 5 m. V místech přivádění materiálů je naopak 

vyžadováno menších vzdáleností stolic 0,45 až 0,6 m. [1] 

VOLBA STOLIC 

Pro nosnou větev jsou voleny dvouválečkové stolice firmy Transroll typ 314 STS s úhlem 

sklonu válečků 20 °, které mají středící účinek na pás díky vychýlení osy válečků ve směru 

pohybu pásu o 2 °. Pro vratnou větev jsou zvoleny rovné stolice stejného výrobce typ 313 ST. 

Oba typy stolic jsou na rám připevňovány pomocí ocelových závěsných příložek, které 

nevyžadují vrtání do konstrukce a jsou přizpůsobeny na rám z U profilu. Rozestup stolic 

Obr. 1. 3 Pás EP 250/2 [4] 
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v nosné větvi volen 1 m, ve vratné větvi 4 m. V oblasti násypu jsou vzdálenosti stolic voleny 

s rozestupem 0,35 m z důvodu zvýšenému zatížení od dopadajícího materiálu na pás, 

z konstrukčních důvodu je rozestup stolic menší než doporučená hodnota. 

 
Obr. 1. 4 Středící dvouválečková stolice 314 STS [5] 

Tab. 1. 2 Rozměry stolice 314 STS [5] 

Šířka 

pásu B 

[mm] 

Typ 
Rozměry [mm] 

Úhel 

sklonu 

[°] 
Hmotnost 

[kg] 

E D L L1 H J K b s 𝛼 

400 314 STS 700 63 250 258 88 223 110 140 14 20 5 
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Tab. 1. 3 Rozměry stolice 313 ST [5] 

Šířka pásu 

B [mm] 
Typ 

Rozměry [mm] 
Hmotnost 

[kg] 

E D L L1 H b s d 
1,4 

400 313 ST 700 63 500 510 84 100 14 20 

 

VOLBA VÁLEČKŮ 

V hnané i vratné větvi jsou voleny hladké ocelové válečky s pevnou osou firmy Transroll typ 

20024 ST. [5] Pro nosnou větev dle rozměrů tab. 1. 4 a pro vratnou větev dle rozměrů tab. 1. 5. 

V místě nakládání jsou voleny pogumované válečky typu 20254 STP tab. 1. 6 pro své tlumící 

vlastnosti. 

 

Obr. 1. 6 Hladký váleček [5] 

Obr. 1. 5 Stolice 313 ST [5] 
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Tab. 1. 4 Rozměry válečku 20024 ST pro nosnou větev [5] 

Typ 
Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 

L L1 L2 Rot. část Celková 

Ø63x250/6204 250 258 276 1,4 2,2 

 

Tab. 1. 5 Rozměry válečku 20024 ST pro vratnou větev [5] 

Typ 
Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 

L L1 L2 Rot. část Celková 

Ø63x500/6204 500 508 546 2,5 4 

 

 
Tab. 1. 6 Rozměry pogumovaného válečku 20254 STP [5] 

Typ 
Rozměry [mm] 

Celková hmotnost 

[kg] 
L1 L2 d 

Ø63x500/6204 258 276 20 5,4 

 

1.4 BUBNY 

Bubny jsou lité nebo svařované. Plocha bubnu je rovinná s kónickými konci pro lepší vedení 

pásu. Hnací buben je zpravidla umístěn na přepadací straně dopravníku. Je vyžadován přenos 

vysokých obvodových sil z bubnu na pás. Z tohoto důvodu je snaha o zvětšení součinitele 

smykového tření užitím pogumování, keramických destiček nebo použitím vzoru. Vratné 

bubny v běžné konstrukci jsou používány jako koncové, tj. v místě násypu materiálu na pás. [1]  

Obr. 1. 7 Pogumovaný vláček [5]  



BRNO 2014 

 

 

 

16 
 

KONSTRUKČNÍ PRVKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

 

 

VOLBA HNACÍHO BUBNU 

Jako poháněcí stanice je zvolen elektrobuben obr. 1.8 a 1.9 z katalogu filmy Rulmeca [6]. 

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

Výkonnostní parametry tab. 1. 4, rozměry elektrobubnu tab. 1.7. 

 

Tab. 1. 7 Rozměry elektrobubnu 220M [6] 

Rozměry [mm] 

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

216 214,5 43,5 40 100 30 15,5 21,5 41,5 41 24 95 14 500 654 

Obr. 1. 8 Elektro buben Rulmeca [6] 

Obr. 1. 9 Elektrobuben 220 [6] 
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Tab. 1. 8 Parametry elektrobubnu 220M [7] 

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] 

3 2 1,8 285 1776 11,5 90 

 

VOLBA VRATNÉHO BUBNU 

Vratný buben je uložen v oblasti násypu materiálu. Plní funkci napínacího elementu. Jedná se 

o svarek z konstrukční oceli 1.0254 (11 353). Složen z vnějšího pláště, osy a bočnic. Vnější 

průměr bubnu je 220 mm s tloušťkou stěny 6,3 mm a délkou 500 mm. Průměr hřídele je 50 mm.  

1.5 NAPÍNANÍ ZAŘÍZENÍ 

Pro přenos tažné síly z bubnu na pás je třeba mít pás dostatečně napnut, aby došlo k správnému 

přenosu tření. Na správném napnutí závisí životnost pásu a tím i hospodárnost zařízení.  

Dělení napínání: 

 tuhá napínací zařízení (napínací šrouby, napínáky) 

 samočinná napínací zařízení se závažím 

 samočinná nebo ručně regulovaná napínací zařízení (pneumatická, elektrická, 

elektrohydraulická) [1] 

 

VOLBA NAPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Napínací zařízení je umístěno na hnaném bubnu. Formou napínacích šroubů a napínací 

ložiskové jednotky firmy SKF typ TU 50 FM, které je konstruované pro možnou nesouosost 

vzniklou rozdílným dotažením šroubů. Napínací ložisko plní funkci uložení hnaného bubnu. 

Obr. 1. 10 Napínací ložisko SKF [8] 
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Obr. 1. 12 Čistič pásu CJ PU  [9] 

Tab. 1. 9 Rozměry napínacího ložiska [8] 

Rozměry [mm] 

D A A1 A2 B1 D1 H H1 H2 L L1 L2 L3 N N1 S1 

50 49 17,5 36 43,7 29 117 101 83 149 90 16 86 49 19 32,7 

 

1.6 ČISTIČ PÁSU 

Dopravní pás je nutno čistit od přepravovaného materiálu, zejména vlhkého či lepkavého. 

K tomu je použito čističe pásu pod hnacím bubnem na začátek vratné větve, aby pás na dolní 

větvi neznečisťoval válečky a tím nerostly odpory. Nejjednodušší variantou je gumový čistič, 

který je přitlačován protizávažím. Pro dosažení většího efektu je použit rotační čistič. Jehož 

čistícím orgánem je plochá ocel zkroucená do šroubovice s velkým stoupáním a připevněnými 

gumovými pásky nebo válcové kartáče. Pohon je proveden klínovým řemenem od hřídele 

hnacího bubnu. Obvodová rychlost otáčení pro suchý materiál je 4 až 5 m/s                                            

pro vlhký 6 až 7 m/s. [1] 

 

VOLBA ČISTIČE PÁSU 

Je zvolen stěrač CJ PU, který je určen pro abrazivní materiál. Umístěný na čelo hnacího bubnu 

15° až 20° pod osu dopravníku. Přítlak je regulovatelný 2 napínacími elementy. Díky své 

jednoduché konstrukci je variabilní umístění na konstrukci a dlouhá životnost. 

 

Obr. 1. 11 Čistič pásu a) gumový s protizávažím b)rotační [1] 
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1.7 TOČNA  

Jakožto otočný pásový dopravník je součástí návrhu i mechanismus otoče. Ten je koncipován 

jako základna ukotvená k zemi, která obsahuje axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 

760210 ČSN 02 4735. Přenášející axiální i radiální zatížení. V oblasti hnacího bubnu jsou 

použita dvě litinová kola s nákolkem BP/SPK100 [11], jezdící po kruhové kolejnici. 

Tab. 1. 10 Parametry ložiska 760210 [10] 

 

 

 

 

Tab. 1. 11 Parametry litinového kola BP/SPK100 [11] 

 

 

 

 

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

⌀D ⌀d Šířka C C0  
0,6 

⌀90 50 20 39 106  

Rozměry [mm] Nosnost [kg] 

⌀D ⌀d Šířka Stavební výška Velikost upínací desky 
400 

 

⌀125 100 46 140 135x110 

Obr. 1. 13 Kolo BP/SRK100 [11] 

Obr. 1. 14 3D model točny 
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2 FUNKČNÍ VÝPOČET 
Výpočet je proveden dle normy pro pásové dopravníky ČSN ISO 5048 – Pásové dopravníky 

s nosnými válečky. [3] Výpočet je proveden na základě dopravního výkonu. 

Zadané hodnoty: 

 max. dopravní výkon 50000 kg/hod 

 dopravní výška 4,5 m 

 dopravovaný materiál: štěrkopísek, štěrk 

 

2.1 SKLON DOPRAVNÍKU 

Jelikož není zadána dopravní délka, dle [1] tab. 8.5 pro písek smíchaný se štěrkem je max. sklon 

dopravníku 20 ° a pro štěrk kopaný 18 °. Zvolen je max. sklon dopravníku 13 ° s ohledem na 

dynamické sypné úhly dopravovaného materiálu. 

sinδ =
𝐻

𝐿
 

(2.1) 

L =
𝐻

sinδ
 

L =
4,5

sin13°
 

L = 20𝑚 

kde:  H [m] dopravní výška 

δ [°] sklon dopravníku, volen dle [1] 

 

2.2 VOLBA JMENOVITÉ RYCHLOSTI PÁSU 

Na základě dopravovaného materiálu je rychlost dle [1] tab. 8.3 pro štěrk v rozmezí 1,25 až 

2,5 m.s-1 zvoleno v= 1,8 m.s-1. 

Obr. 2. 1 

L – dopravní délka (osová vzdálenost bubnů), H – dopravní výška 
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2.3 VÝPOČET PLOCHY PRŮŘEZU NÁPLNĚ DOPRAVNÍKU 

Dle [1] tab. 8.4 odpovídá výpočtu volba šířky pásu B= 400 mm, pro teoretický průřez 

St= 0,005 m2 a sypný úhel materiálu α= 20 ° rovinná stolice s teoretickým průřezem 

St= 0,006 m2. Při kontrolním výpočtu dynamického sypného úhlu se tato varianta ukázala jako 

nevyhovující. Proto je nově zvolena stolice dvouválečková se sklonem 𝛽 = 20 °. 

2.3.1 STANOVENÍ TEORETICKÉHO PRŮŘEZU NÁPLNĚ MATERIÁLU NA PÁSU 

𝑄 = 3600 ∙ 𝜌 ∙ 𝑆𝑡 ∙ 𝑣 (2.2) 

𝑆𝑇 =
𝑄

3600 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣
 

𝑆𝑇 =
50 000

3600 ∙ 1500 ∙ 1,8
 

𝑆𝑇 = 0,005𝑚2 

kde:  Q [𝑘𝑔 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] dopravní výkon, zadáno 

𝜌 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] objemová sypná hmotnost, dle [1] suchý písek smíšený se 

………………štěrkem (1300 až 1600) kg ·m3 voleno 𝜌= 1500 kg·m-3 

v [m·s-1]  dopravní rychlost pásu [1] tab. 8.3 voleno v= 1,8 m·s-1 

 

VYUŽITELNÁ LOŽNÁ ŠÍŘKA PÁSU 

𝑏 = 0,9 ∙ 𝐵 − 0,05 (2.3) 

𝑏 = 0,9 ∙ 0,4 − 0,05 

𝑏 = 0,31𝑚 

kde: b [m] využitelná šířka pásu 

B [m] zvolená šířka pásu, dle [1] 0,4 m 

 

2.3.2 VÝPOČET TEORETICKÉ PLOCHY PRŮŘEZU PÁSU 

DYNAMICKÝ SYPNÝ ÚHEL 

𝜃 = 0,75 ∙ 𝛼 (2.4) 

𝜃 = 0,75 ∙ 20° 

𝜃 = 15° 

kde: 𝛼 [°] sypný úhel dle druhu materiálu, štěrk 20 ° dle [1] tab. 8.5 

VÝPOČET VRCHNÍ ČÁSTI PRŮŘEZU 

𝑆1 = [𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽]2 ∙
tg 𝜃

6
 

(2.5) 
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𝑆1 = [0,31 ∙ 𝑐𝑜𝑠20°]2 ∙
tg 15°

6
 

𝑆1 = 0,004𝑚2 

kde: 𝛽 [°] úhel sklonu válečků  

𝜃 [°] dynamický sypný úhel 

 

VÝPOČET SPODNÍ ČÁSTI PRŮŘEZU 

𝑆2 = [
𝑏

2
∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽] ∙ [

𝑏

2
∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽] 

(2.6) 

𝑆2 = [
0,31

2
∙ 𝑐𝑜𝑠20°] ∙ [

0,31

2
∙ 𝑠𝑖𝑛20°] 

𝑆2 = 0,008𝑚2 

CELKOVÁ PLOCHA PRŮŘEZU MATERIÁLU 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 (2.7) 

𝑆 = 0,004 + 0,008 

𝑆 = 0,012𝑚2 

kde: 𝑆1 [𝑚2] plocha horní části náplně 

𝑆2 [𝑚2] plocha dolní části náplně 

 

 

Obr. 2. 2 průřez náplně [1] 
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2.3.3 VÝPOČET SKUTEČNÉ PLOCHY PÁSU 

SOUČINITEL KOREKCE VRCHLÍKU NÁPLNĚ 

𝑘1 = √
cos213° − cos215

1 − cos215°
 

𝑘1 =0,49 

SOUČINITEL SKLONU 

𝑘 = 1 −
𝑆1

𝑆
∙ (1 − 𝑘1) 

(2.9) 

𝑘 = 1 −
0,004

0,012
∙ (1 − 0,49) 

𝑘 =0,83 

kde: 𝑘1 [-] součinitel korekce vrchlíku náplně pásu 

SKUTEČNÁ PLOCHA 

𝑆𝑘 = 𝑆 ∙ 𝑘 (2.10) 

𝑆𝑘 = 0,012 ∙ 0,83 

𝑆𝑘 = 0,01𝑚2 

kde: k [-] součinitel sklonu dopravníku 

 S [𝑚2] plocha průřezu náplně pásu  

 

KONTROLA PÁSU NA LOŽNÝ PROSTOR 

𝑆𝑘 ≥ 𝑆𝑇 (2.11) 

0,01𝑚2 ≥0,005 𝑚2 

kde: 𝑆𝑘 [𝑚2] skutečná plocha 

𝑆𝑇 [𝑚2] teoretická plocha 

 

2.3.4 OBJEMOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON 

𝐼𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑣 ∙ 𝑘 (2.12) 

𝐼𝑉 = 0,01 ∙ 1,8 ∙ 0,83 

𝐼𝑉 =0,015 m3·s-1 

𝑘1 = √
cos2𝛿 − cos2𝜃

1 − cos2𝜃
 

(2.8) 
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kde: S [m2] plocha průřezu náplně pásu 

k [-] součinitel sklonu 

 

HMOTNOSTÍ DOPRAVNÍ VÝKON 

𝐼𝑚 = 3600 ∙ 0,015 ∙ 1500 (2.13) 

𝐼𝑚 = 3600 ∙ 𝐼𝑣 ∙ 𝜌 

𝐼𝑚 = 81000 𝑘𝑔 ∙ ℎ−1 

 

kde: 𝐼𝑉 [m3·s-1]  objemový dopravní výkon 

PODMÍNKA OBJEMOVÉHO DOPRAVNÍHO VÝKONU 

81 000 𝑘𝑔 ∙ ℎ−1 ≥ 50 000 𝑘𝑔 ∙ ℎ−1 
 

Podmínka je splněna. Zvolené parametry vyhovují vstupnímu požadavku. 

 

 

2.4 VÝPOČET POHYBOVÝCH ODPORŮ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

Odpory lze rozdělit na odpory hlavní a vedlejší. Odpory hlavní zahrnují čepové tření 

v ložiskách od válečků zatížených materiálem, vlastní hmotností pásu, hmotností rotující části 

válečků, odpory zamačkávací. Odpory vedlejší zahrnují odpor v násypce, ohybu pásu přes 

bubny a tření v ložiskách nepoháněných bubnů. Dalšími odpory jsou přídavné odpory 

zahrnující odpor k překonání dopravní výšky a další odpory dle komponent pásu jako čističe 

pásu, stěrače, tření materiálu o boční vedeni. Důležité je, že hlavní odpory závisí na délce 

dopravníku, zatímco vedlejší nezávisí. Při výpočtu celkového odpory při délce do 70 m se 

počítají samostatně hlavní a vedlejší, pro větší délku se vedlejší odpory zahrnují do hlavních 

s hlavním korekčním součinitelem C reprezentujícím délku dopravníku.[1] 

2.4.1 HLAVNÍ ODPORY 

HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKU NA 1 METR HORNÍ VĚTVE 

𝑞𝑅𝑜 =
𝑚𝑟ℎ ∙ 𝑛ℎ

𝐿
 

(2.15) 

𝑞𝑅𝑜 =
1,4 ∙ 40

20
 

𝑞𝑅𝑜 = 2,8𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 

kde: 𝑚𝑟ℎ [kg] hmotnost rotující části válečků v horní větvi, dle tab 1. 4 

 𝑛ℎ [-] počet válečků v horní stolici 

 L [m] osová vzdálenost mezi bubny 

 

 

𝐼𝑚 ≥ 𝑄 (2.14) 
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HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKU NA 1 METR HORNÍ VĚTVE 

𝑞𝑅𝑢 =
𝑚𝑟𝑑 ∙ 𝑛𝑑

𝐿
 

(2.16) 

𝑞𝑅𝑢 =
2,5 ∙ 5

20
 

𝑞𝑅𝑢 = 0,63𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 

kde: 𝑚𝑟𝑑 [kg] hmotnost rotující části válečků v dolní větvi, dle tab. 1. 5 

𝑛𝑑 [-] počet válečků v dolní stolici, zvoleno dle [1] 

 

HMOTNOST 1M PÁSU 

𝑞𝐵 = 3,7𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 (2.17) 

Hmotnost jednoho metru pásu dle tab 1.1 

HMOTNOST DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU NA 1M DÉLKY 

𝑞𝐺 =
𝐼𝑉 ∙ 𝜌

𝑣
 

(2.18) 

𝑞𝐺 =
0,015 ∙ 1500

1,8
 

𝑞𝐺 = 12,5𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 

 

HLAVNÍ ODPORY SOUČET 

𝐹𝐻 = 𝑓 ∙ 𝐿 ∙ 𝑔 ∙ [𝑞𝑅𝑜 + 𝑞𝑅𝑢 + (2 ∙ 𝑞𝐵+𝑞𝐺)∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛿] (2.19) 

𝐹𝐻 = 0,02 ∙ 20 ∙ 9,8 ∙ [2,8 + 0,63 + (2 ∙ 3,7 + 12,5) ∙ cos 13 °] 

𝐹𝐻 = 89,5𝑁 

kde: 𝑓 [-]  globální součinitel tření, voleno 0,02 dle [3] 

 g [𝑚 ∙ 𝑠−2] tíhové zrychlení 

 𝑞𝑅𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚−1] hmotnost rotujících částí válečku na 1m horní větve 

 𝑞𝑅𝑢 [𝑘𝑔. 𝑚−1] hmotnost rotujících částí válečku na 1m dolní větve 

 𝑞𝐵 [𝑘𝑔. 𝑚−1] hmotnost 1m dopravního pásu 

𝑞𝐺 [𝑘𝑔. 𝑚−1] hmotnost nákladu na 1m pásu 

 

2.4.2 VEDLEJŠÍ ODPORY 

ODPORY SETRVAČNÝCH SIL, V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ 

𝐹𝑏𝐴 = 𝐼𝑉 ∙ 𝜌 ∙ (𝑣 − 𝑣0) (2.20) 

𝐹𝑏𝐴 = 0,015 ∙ 1500 ∙ (1,8 − 0) 
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𝐹𝑏𝐴 =40,5N 

ODPOR OHYBU PÁSU NA BUBNECH 

𝐹𝑙 = 9 ∙ 𝐵 ∙ (140 + 0,01 ∙
𝐹

𝐵
) ∙

𝑑

𝐷
 

(2.21) 

𝐹𝑙 = 9 ∙ 0,4 ∙ (140 + 0,01 ∙
1776

0,4
) ∙

0,0068

0,22
 

𝐹𝑙 =20,9N 

kde: F [N] tah v pásu na buben, dle tab. 1.8 

 d [m] tloušťka pásu dle tab. 1.1 

 D [m] průměr hnacího bubnu tab. 1.7 

 

ODPOR MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ 

𝐹𝑓 = 0𝑁 (2.22) 

Boční vedení není v tomto řešení obsaženo.  

ODPOR V LOŽISKÁCH HNANÉHO BUBNU 

𝐹𝑡 = 0,005 ∙
𝑑𝐻1

𝐷
∙ 𝐹𝑇 

(2.23) 

𝐹𝑡 = 0,005 ∙
0,005

0,022
∙ 4000 

𝐹𝑡 = 4,5𝑁 

VEDLEJŠÍ ODPORY SOUČET 

𝐹𝑁 = 𝐹𝑏𝐴 + 𝐹𝑓 + 𝐹𝑙 + 𝐹𝑡 (2.24) 

𝐹𝑁 = 40,5 + 4,5 + 20,9 + 0 

𝐹𝑁 = 65,9𝑁 

kde: 𝐹𝑏𝐴 [N] odpory setrvačných sil v oblasti nakládání a vykládání 

 𝐹𝑓 [N] odpor mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením 

 𝐹𝑙 [N] odpor ohybu pásu na bubnech 

 𝐹𝑡 [N] odpor v ložiscích hnaného bubnu 

 

2.4.3 PŘÍDAVNÉ HLAVNÍ ODPORY 

ODPOR VYCHÝLENÝCH BOČNÍCH VÁLEČKŮ 

𝐹𝑆1 = 𝜇0 ∙ 𝐿 ∙ 𝑞𝐵 ∙ 𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿 ∙ 𝑠𝑖𝑛휀 (2.25) 

𝐹𝑆1 = 0,3 ∙ 20 ∙ 3,7 ∙ 9,8 ∙ 𝑐𝑜𝑠20° ∙ 𝑐𝑜𝑠13° ∙ 𝑠𝑖𝑛2° 



BRNO 2014 

 

 

 

27 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET 

 
𝐹𝑆1 =7N 

kde:  휀 [°] vychýlení válečků 

 𝜇0 [-] součinitel tření mezi válečky a pásem, dle [3] voleno 0,3 

 

ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM 

Není použito v tomto konstrukčním řešení. 

𝐹𝑔𝐿 = 0𝑁 (2.26) 

2.4.4 PŘÍDAVNÉ VEDLEJŠÍ ODPORY 

DOTYKOVÁ PLOCHA MEZI ČISTIČEM A PÁSEM 

𝐴 = 𝐵 ∙ 𝑡č (2.27) 

𝐴 = 0,4 ∙ 0,02 

𝐴 = 0,008𝑚2 

kde: tč [m]  tloušťka čističe pásu 

ODPOR ČISTIČE PÁSU 

𝐹𝑟 = 𝐴 ∙ 𝑝 ∙ 𝜇3 (2.28) 

𝐹𝑟 = 0,008 ∙ 4 ∙ 104 ∙ 0,4 

𝐹𝑟 = 128𝑁 

kde: p [N/m2]  tlak mezi čističem pásu a pásem 

𝜇3 [-]  součinitel tření mezi pásem a čističem, voleno dle [3]  

A [m2]  dotyková plocha mezi čističem a pásem 

 

ODPOR SHRNOVAČE MATERIÁLU 

Není použito v tomto konstrukčním řešení. 

𝐹𝑎 = 0𝑁 (2.29) 

PŘÍDAVNÉ VEDLEJŠÍ ODPORY SOUČET 

𝐹𝑆2 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑔𝐿 + 𝐹𝑎 (2.30) 

𝐹𝑆2 = 128 + 0 + 0 

𝐹𝑆2 = 128𝑁 

kde: 𝐹𝑟 [N] odpor čističe pásu 

 𝐹𝑔𝐿 [N] odpor tření materiálem o boční vedení 

 𝐹𝑎 [N] odpor shrnovače materiálu 
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2.4.5 K PŘEKONÁNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY 

𝐹𝑆𝑇 = 𝑞𝐺 ∙ 𝐻 ∙ 𝑔 (2.31) 

𝐹𝑆𝑇 = 12,5 ∙ 4,5 ∙ 9,8 

𝐹𝑆𝑇 = 551,3𝑁 

 

2.5 POTŘEBNÝ VÝKON POHONU 

Potřebný provozní výkon pohonu na hnacím bubnu pásového dopravníku 𝑃𝐴  je odvozen 

z obvodové hnací síly 𝐹𝑈, rychlosti pásu a účinností převodů. [3] 

OBVODOVÁ HNACÍ SÍLA 

𝐹𝑢 = 𝐹𝐻 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑆1 + 𝐹𝑆2 + 𝐹𝑆𝑇 (2.32) 

𝐹𝑢 = 89,5 + 65,9 + 7 + 128 + 551,3 

𝐹𝑢 = 837,2𝑁 

kde: 𝐹𝐻 [N] hlavní pohybové odpory 

 𝐹𝑁 [N] vedlejší pohybové odpory 

 𝐹𝑆𝑇 [N] odpor k překonání dopravní výšky 

 𝐹𝑆1 [N] odpor vychýlených válečků 

 𝐹𝑆2 [N] přídavné vedlejší odpory 

 

PROVOZNÍ VÝKON NA POHÁNĚCÍM ELEKTROBUBNU 

𝑃𝐴 = 𝐹𝑢 ∙ 𝑣 (2.33) 

𝑃𝐴 = 837,2 ∙ 1,8 

𝑃𝐴 = 1,5𝑘𝑊 

kde: 𝐹𝑢 [N] obvodová hnací síla 

POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHÁNĚCÍHO ELEKTROMOTORU 

𝑃𝑀 =
𝑃𝐴

𝜂1
 

(2.34) 

𝑃𝑀 =
1,5

0,9
 

𝑃𝑀 = 1,67𝑘𝑊 

kde: 𝑃𝐴 [kW] potřebný provozní výkon dopravníku 

 𝜂1 [-] účinnost převodu dle [3] 
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2.6 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] 

2.6.1 MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ HNACÍ SÍLA 

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑈 ∙ 𝜉 (2.35) 

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 837,2 ∙ 1,5 

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 1255,8𝑁 

kde 𝜉 [-] součinitel rozběhu, volen dle [3] str. 10 

2.6.2 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY Z POHÁNĚCÍHO BUBNU 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙
1

𝑒𝜇𝜑 − 1
 

(2.36) 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 1255,8 ∙
1

𝑒0,36∙𝜋 − 1
 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 630𝑁 

kde: 𝜇 [-] součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem, volen dle [3] 

 𝜑 [rad] úhel opásání hnacího bubnu, voleno dle [3] 

2.6.3 OMEZENÍ PODLE PRŮVĚSU PÁSU 

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

PRO NOSNOU VĚTEV 

𝐹ℎ 𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑎𝑜 ∙ (𝑞𝐵 + 𝑞𝐺) ∙ 𝑔

8 ∙ (
ℎ
𝑎)

𝑎𝑑𝑚

 
(2.37) 

𝐹ℎ 𝑚𝑖𝑛 ≥
1 ∙ (3,7 + 12,5) ∙ 9,8

8 ∙ 0,013
 

𝐹ℎ 𝑚𝑖𝑛 ≥1527N 

kde: (
ℎ

𝑎
)

𝑎𝑑𝑚
 [-] relativní průvěs, volen dle [3] 

PRO VRATNOU VĚTEV 

𝐹𝑑 𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑎𝑢 ∙ 𝑞𝐵 ∙ 𝑔

8 ∙ (
ℎ
𝑎)

𝑎𝑑𝑚

 
(2.38) 
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𝐹𝑑 𝑚𝑖𝑛 ≥
4 ∙ 3,7 ∙ 9,8

8 ∙ 0,013
 

𝐹𝑑 𝑚𝑖𝑛 ≥ 1395𝑁 

MAXIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 ≈ 𝐹𝑢 ∙ 𝜉 ∙ (
1

𝑒𝜇𝜑 − 1
+ 1) 

(2.39) 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 837,2 ∙ 1,5 ∙ (
1

𝑒0,35∙𝜋 − 1
+ 1) 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 1886𝑁 

kde: 𝜇 [-] součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem 

 𝜑 [rad] úhel opásání poháněcího bubnu, voleno 𝜋 z konstrukčních důvodů 

 

VÝPOČET SÍLY VE VRATNÉ VĚTVI 

𝐹2 =
𝐹1

𝑒𝜇𝜑
 

(2.40) 

𝐹2 =
1886

𝑒0,35𝜋
 

𝐹2 = 630𝑁 

KONTROLA PEVNOSTI NAVRŽENÉHO PÁSU 

𝐹𝑑𝑜𝑣 ∙ 𝐵 ≥ 𝐹𝑚𝑎𝑥 (2.41) 

250 ∙ 400 ≥ 1886𝑁 

100000𝑁 ≥ 1886𝑁 

Podmínka je splněna, pás svou pevností vyhovuje. 

kde: 𝐹𝑑𝑜𝑣  [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] maximální tažná síla přípustná pro pás, dle tab. 1.1 

𝐹𝑚𝑎𝑥  [𝑁]  maximální síla která se vyskytne v pásu 

CELKOVÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA BUBEN 

𝐹𝐶 = 𝐹1 + 𝐹2 (2.42) 

𝐹𝐶 = 1886 + 630  

𝐹𝐶 = 2516𝑁 

kde: 𝐹1  [𝑁] síla v tažné větvi  

 𝐹2  [𝑁] síla ve vratné větvi 

 



BRNO 2014 

 

 

 

31 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET 

 

 

VÝPOČET NAPÍNACÍ SÍLY 

𝐹𝑛𝑝 = 2 ∙ (𝐹2 − 𝑞𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑔) (2.43) 

𝐹𝑛𝑝 = 2 ∙ (630 − 3,7 ∙ 4 ∙ 9,8) 

𝐹𝑛𝑝 = 969𝑁 

2.6.4 KONTROLA ROZBĚHU PLNĚ ZATÍŽENÉHO PÁSU 

Je kontrolován rozběh pohonu při plně naloženém pásu. Tento stav je nežádoucí. Ovšem může 

nastat při špatné obsluze dopravníku a předčasnému vypnutí pohonu. 

ZATÍŽENÍ DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU VŮČI ROZBĚHU 

𝐹𝑚𝑟 = 𝑔 ∙ 𝑞𝐺 ∙ 𝐿 ∙ sin (𝛿) (2.44) 

𝐹𝑚𝑟 = 9,8 ∙ 12,5 ∙ 20 ∙ sin (13°) 

𝐹𝑚𝑟 = 551,5𝑁 

kde:  𝑞𝐺 hmotnost materiálu na 1m pásu 

PODMÍNKA ROZBĚHU  

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 > 𝐹𝑚𝑟 (2.45) 

1255,8𝑁 > 551,5𝑁 

Podmínka je splněna. 

 

Obr. 2 3 Tahové síly působící v pásu [3] 



BRNO 2014 

 

 

 

32 
 

PEVNOSTNÍ VÝPOČET 

 

3 PEVNOSTNÍ VÝPOČET 
 

3.1 VÝPOČET ZATÍŽENÍ  

Pevnostně je kontrolován rám dopravníku složen ze dvou U profilů 180 mm materiálu S235JR 

(11375). Vypočtené zatížení je bráno jako kolmé k rámu a následně rozloženo do vertikální a 

horizontální složky. 

ZATÍŽENÍ NOSNÁ VĚTEV STOLICE VČETNĚ VÁLEČKŮ 

𝐹𝑛𝑣 = 𝑔 ∙ (𝑚𝑛𝑠 ∙ 𝑛𝑛𝑠 + 𝑚𝑛𝑣 ∙ 𝑛𝑛𝑣) (3.1) 

𝐹𝑛𝑣 = 9,8 ∙ (5 ∙ 20 + 2,2 ∙ 40) 

𝐹𝑛𝑣 = 1842,4𝑁 

kde: 𝑚𝑛𝑠 [kg] hmotnost stolic nosná větev  

𝑛𝑛𝑠 [-] počet stolic nosná větev 

 𝑚𝑛𝑣 [kg] hmotnost válečků v nosné větvi 

 𝑛𝑛𝑣 [-] počet válečků nosná větev 

 

ZATÍŽENÍ VRATNÁ VĚTEV STOLICE VČETNĚ VÁLEČKŮ 

𝐹𝑣𝑣 = 𝑔 ∙ (𝑚𝑣𝑠 ∙ 𝑛𝑣𝑠 + 𝑚𝑣𝑣 ∙ 𝑛𝑣𝑣) (3.2) 

𝐹𝑣𝑣 = 9,8 ∙ (1,4 ∙ 10 + 4 ∙ 5) 

𝐹𝑣𝑣 = 333,2𝑁 

kde: 𝑚𝑣𝑠 [kg] hmotnost stolic vratná větev 

 𝑛𝑣𝑠 [-] počet stolic vratná větev, stolice složena z dvou samostatných částí 

 𝑚𝑣𝑣 [kg] hmotnost válečku ve vratné větvi 

 𝑛𝑣𝑣 [-] počet válečku vratná větev 

ZATÍŽENÍ OD PÁSU 

𝐹𝑝 = 𝑔 ∙ 𝑚𝑝 ∙ 𝐿𝑝 ∙ 𝐵 (3.3) 

𝐹𝑝 = 9,8 ∙ 3,7 ∙ 40 ∙ 0,4 

𝐹𝑝 = 580𝑁 

kde: 𝑚𝑝 [kg] hmotnost pásu 

 𝐿𝑝 [m] délka pásu 

 

ZATÍŽENÍ OD DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 

𝐹𝑚 = 𝑔 ∙ 𝑞𝐺 ∙ 𝐿 (3.4) 

𝐹𝑚 = 9,8 ∙ 12,5 ∙ 20 
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𝐹𝑚 = 2450𝑁 

kde: 𝑞𝐺 [kg] hmotnost materiálu na 1m pásu 

ZATÍŽENÍ OD U PROFILŮ 

𝐹𝑝𝑢 = 𝑔 ∙ 2 ∙ 𝑚𝑝𝑢 ∙ 𝐿 (3.5) 

𝐹𝑝𝑢 = 9,8 ∙ 2 ∙ 22 ∙ 20 

𝐹𝑝𝑢 = 8624𝑁 

kde: 𝑚𝑝𝑢 [kg] hmotnost U profilu na 1 m, dle [12]  

 

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ VERTIKÁLNÍ 

𝐹𝑐𝑦 = (𝐹𝑣𝑛 + 𝐹𝑣𝑣 + 𝐹𝑝 + 𝐹𝑚 + 𝐹𝑝𝑢) ∙ cos 𝛿 (3.6) 

𝐹𝑐𝑦 = (1842,4 + 333,2 + 580 + 2450 + 8624) ∙ cos 13° 

𝐹𝑐𝑦 = 13259,2𝑁 

kde: 𝐹𝑣𝑛 [N] zatížení nosná větev stolice 

 𝐹𝑣𝑣 [N] zatížení vratná větev stolice 

 𝐹𝑝 [N] zatížení od pásu 

 𝐹𝑚 [N] zatížení od dopravovaného materiálu 

 𝐹𝑝𝑢 [N] zatížení od U profilu 

 

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ HORIZONTÁLNÍ 

𝐹𝑐𝑥 = (𝐹𝑣𝑛 + 𝐹𝑣𝑣 + 𝐹𝑝 + 𝐹𝑚 + 𝐹𝑝𝑢) ∙ sin 𝛿 (3.7) 

𝐹𝑐𝑥 = (1842,4 + 333,2 + 580 + 2450 + 8624) ∙ sin 13° 

𝐹𝑐𝑥 = 3061𝑁 

Obr. 3. 1 Zjednodušená nosná konstrukce 
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REAKCE V PODPORÁCH 

𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 =
𝐹𝑐𝑦

2
 

(3.8)  

𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 =
13259,2

2
 

𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 = 6629,6𝑁 

3.2 OHYBOVÝ MOMENT 

Pevnostně je kontrolován rám dopravníku na ohyb. Rám konstrukce je uvažován jako prut na 

dvou podporách zatížený liniovým zatížením představující U profil a 20 silových účinků se 

vzdáleností 1 m reprezentující válečky, válečkové stolice, pás a dopravovaný materiál.                  

Ve výpočtu není zahrnuta váha svarů, šroubů a komponent s váhou zanedbatelnou k celkové 

váze dopravníku. 

ZATÍŽENÍ OD DVOU U PROFILU NA 1 M 

𝑞𝑝𝑢1 = 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑚𝑝𝑢 ∙ cos 𝛿 (3.9)  

𝑞𝑝𝑢1 = 2 ∙ 9,8 ∙ 18,8 ∙ cos 13 ° 

𝑞𝑝𝑢1 = 420,1𝑁 ∙ 𝑚−1 

ZATÍŽENÍ OD JEDNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICE NA 1 M 

𝐹𝑝𝑢1 = (𝐹𝑣𝑛 + 𝐹𝑣𝑣 + 𝐹𝑝 + 𝐹𝑚) ∙
cos 𝛿

𝐿
 

(3.10)  

𝐹𝑝𝑢1 = (1842,4 + 333,2 + 580 + 2450) ∙
cos 13°

20
 

𝐹𝑝𝑢1 = 254,7𝑁 

VÝPOČET MOMENTU OBECNĚ 

𝑀𝑜(𝑥) = 𝐹𝐴 ∙ 𝑥 −
𝑞𝑝𝑢1 ∙ 𝑥2

2
−  ∑ 𝑖 ∙ 𝐹𝑝𝑢1

20

𝑖=1

 

(3.11)  

kde: x [m] vzdálenost od počátku 0 až 20 m 

VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO MOMENTU 

𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝐴 ∙ 𝑥 −
𝑞𝑝𝑢1 ∙ 𝑥2

2
−  ∑ 𝑖 ∙ 𝐹𝑝𝑢1

20

𝑖=1

 

(3.12)  

𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 6629 ∙ 10 −
420 ∙ 102

2
− ∑ 10

10

𝑖=1

∙  254,7 
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𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 31283𝑁 ∙ 𝑚 

 

Obr. 3. 2 Průběh ohybového momentu 

VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO NAPĚTÍ V OHYBU 

𝜎𝑂𝐷 =
𝑀𝑂 𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑂
 

(3.13)  

𝜎𝑂𝐷 =
31283

2 ∙ 150
 

𝜎𝑂𝐷 = 104𝑀𝑃𝑎 

kde: 𝑊𝑂 [mm3] modul pružnosti v ohybu, dle [12] 

VÝPOČET BEZPEČNOSTI 

Použitý U profil z oceli S235JR má mez kluzu 𝑅𝑒=225MPa 

𝑘𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑂𝐷 
 

(3.14)  

𝑘𝑘 =
225

104
 

𝑘𝑘 = 2,15 

kde: 𝑅𝑒 [MPa] mez kluzu materiálu,  

 𝜎𝑂𝐷 [MPa] maximální napětí v ohybu 
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ZÁVĚR 
Výsledkem mé bakalářské práce je koncepční návrh pásového dopravníku. V úvodu jsou 

popsány základní komponenty pásového dopravníku a vysvětlen jejich význam, následně jsou 

zvoleny popisované komponenty z firemních katalogů na základě zadaní a výpočtů dle normy 

ČSN ISO 5048.  

Nedílnou součástí je návrh točny. Obsahující kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem přenášející 

jak radiální tak axiální zatížení, hřídelový těsnící kroužek proti vniku nečistot a možnému 

poškození ložiska. Bočnice točny má na vnitřních stranách vymezující desky pod úhlem 13° 

pro snadnější usazení rámu dopravníku do požadované polohy. Podpěrná část u hnacího bubnu 

je řešena kruhovou zdí bunků na které je kolejnice. Kolo s nákolkem je umístěno 17,6 m od osy 

točny. Dopravník nemá vlastní pohon točny. Ve vyprázdněném stavu bude jeho natočení 

provádět manuální silou obsluha. 

Návrh konstrukce je ověřen pevnostním výpočtem vůči ohybu, kdy zvolený U 180 profil  DIN 

1026-1 vyhovuje k mezi kluzu s bezpečností 2. Přiložená výkresová dokumentace obsahuje 

výkres sestavy navrženého pásového dopravníku, podsestavu točny a výkres svarku rámu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A [m] dotyková plocha mezi čističem a pásem  

B [m] šířka pásu 

b [m] využitelná šířka pásu 

d [m] tloušťka dopravního pásu 

D [m] průměr hnacího bubnu 

f [-] globální součinitel tření 

F [N] tah v pásu na buben 

F1 [N] síla v tažné větvi 

F2 [N] síla ve vratné větvi 

F2 [N] síla ve vratné větvi 

Fa [N] odpor shrnovače materiálu 

FA [N] reakce v podpoře A 

FB [N] reakce v podpoře B 

FbA [N] odpory setrvačných sil v oblasti nakládání a vykládání 

FC [N] celková síla působící na buben 

Fcx [N] celkové zatížení horizontální 

Fcy [N] celkové zatížení vertikální 

Fdov [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] maximální tažná síla přípustná pro pás 

Ff [N] odpor mezi dopravní hmotou a bočním vedením 

FgL [N] Odpor tření mezi dopravovanou hmotu a bočním vedením 

FH [N] hlavní pohybové odpory 

Fl [N] Odpor ohybu pásu na bubnech 

Fm [N] zatížení od dopravovaného materiálu 

Fmr [N] zatížení od dopravovaného materiálu 

FN [N] vedlejší pohybové odpory 

Fnp [N] napínací síla 

Fnv [N] zatížení nosná větev stolice 

Fp [N] zatížení od pásu 

Fpu [N] zatížení od U profilu 

Fpu1 [N] zatížení od jedné válečkové stolice na 1m 

Fr [N] odpor čističe pásu 

FS1 [N] odpor vychýlených válečků 
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FS2 [N] přídavné vedlejší odpory 

FST [N] odpor k překonání dopravní výšky 

Ft [N] odpor v ložiscích hnaného bubnu 

Fu [N] obvodová hnací síla 

FUmax [N] maximální obvodová hnací síla 

Fvv [N] zatížení vratná větev stolice 

g [𝑚 ∙ 𝑠−2] tíhové zrychlení 

H [m] dopravní výška 

Im [m3·s-1] hmotnostní dopravní výkon 

IV [m3·s-1] objemový dopravní výkon 

k [-] součinitel sklonu dopravníku 

k1 [-] součinitel korekce vrchlíku náplně pásu 

kk [-] bezpečnost profilu vůči mezi kluzu 

L [m] osová vzdálenost mezi bubny 

Lp [m] délka pásu 

mns [kg] hmotnost stolic nosná větev 

mnv [kg] hmotnost válečků v nosné větvi 

Mo max [𝑁 ∙ 𝑚−1] maximální ohybový moment 

Mo(x) [𝑁 ∙ 𝑚−1] ohybový moment 

mp [kg] hmotnost běžného metru pásu 

mpu [kg] hmotnost 1m U profilu 

mrd [kg] hmotnost rotující části válečků v dolní větvi 

mrh [kg] hmotnost rotující části válečků v horní větvi 

mvs [kg] hmotnost stolic vratná větev 

mvv [kg] hmotnost válečků ve vratné větvi 

nd [-] počet válečků v dolní stolici 

nh [-] počet válečků v horní stolici 

nns [-] počet stolic nosná větev 

nnv [-] počet válečků nosná větev 

nvs [-] počet stolic vratná větev 

nvv [-] počet válečků vratná větev 

p [N∙m-2] tlak mezi čističem pásu a pásem 

PA [kW] potřebný provozní výkon dopravníku 



BRNO 2014 

 

 

 

40 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Q [𝑘𝑔 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] dopravní výkon 

qB [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1] hmotnost 1m dopravního pásu 

qG [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1] hmotnost dopravovaného materiálu na 1m 

qpu [𝑁 ∙ 𝑚−1] zatížení od dvou u profilů na 1 metr 

qRo [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1] hmotnost rotujících části válečku na 1m horní větve 

qRu [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1]] hmotnost rotujících části válečku na 1m dolní větve 

Re [MPa] mez kluzu 

S [𝑚2] plocha průřezu náplně pásu 

S1 [𝑚2] plocha horní části náplně 

S2 [𝑚2] plocha dolní části náplně 

Sk [𝑚2] skutečná plocha 

ST [𝑚2] teoretický průřez naložení pásu 

tč [m] tloušťka čističe pásu 

v [m.s-1] dopravní rychlost 

v0 [m.s-1] počáteční rychlost v oblasti nakládání 

Wo [mm3] modul pružnosti v ohybu 

x [m] vzdálenost od bodu A 

α [°] sypný úhel materiálu 

δ [°] sklon dopravníku 

𝛽 [°] Sklon válečkových stolic 

𝜖 [°] vychýlení válečků ve směru pásu 

𝜃 [°] dynamický sypný úhel 

𝜇 [-] součinitel tření mezi hnacím bubnem a pásem 

𝜇0 [-] součinitel třeni mezi válečky a pásem 

𝜇3 [-] součinitel tření mezi pásem a čističem 

𝜂1 [-] účinnost převodu 

𝜉 [-] součinitel rozběhu 

𝜌 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] objemová sypná hmotnost 

𝜎𝑂𝐷 [MPa] maximální napětí v ohybu 

𝜑 [rad] úhel opásání hnacího bubnu 

(
ℎ

𝑎
)

𝑎𝑑𝑚
 

[-] relativní průvěs 
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