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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým a konstrukčním řešením pásové dopravníku, 

určeného pro dopravu vlhkého písku, s požadovaným dopravním výkonem 110 t/hod, 

zadaným výškovým rozdílem 4,5m a délkou dopravníku mezi osami bubnů 40 m. Práce 

obsahuje funkční výpočet dle normy ČSN ISO 5048 a rešeršní řešení konstrukční 

problematiky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pásový dopravník, dopravní pás, pohon dopravníku. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with functional calculation and design of belt conveyor for the 

transport wet sand for the transport capacity of 110,000 kg per hour, height difference of 4,5 

m and axial distance between the drums of 40 m. The thesis includes functional calculation 

according to norm ČSN ISO 5048 and design of the belt conveyor. 

KEYWORDS 

Belt conveyor, conveyor belt, motorized pulley 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

Pásové dopravníky jsou základním dopravně-manipulačním prostředkem používaným pro 

kontinuální přepravu sypkých nebo za určitých okolností i kusových materiálů převážně ve 

vodorovném nebo šikmém směru. Umožňují přepravovat téměř všechny druhy sypkých 

materiálů na krátké, střední i dlouhé vzdálenosti. Jedná se o dopravníky s uzavřeným tažným 

prvkem, který obíhá okolo koncových bubnů. Tažným prvkem je dopravníkový pás, který 

plní funkci nositele přepravovaného materiálu naloženého na páse v horní větvi a zároveň 

přenáší tahové síly vznikající při překonávání pohybových odporů v horní i spodní větvi 

dopravníku. [1] 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Pásový dopravník [19] 
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1 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

Pásové dopravníky jsou strojní zařízení určená ke kontinuální přepravě sypkých i kusových 

materiálů, kdy dopravní pás tvoří tažný i nosný orgán pro přepravovaný materiál. V porovnání 

s ostatními možnostmi představuje pásový dopravník optimální řešení vodorovné resp. šikmé 

přepravy sypkých materiálů z ekonomického i konstrukčního hlediska. Díky svým četným 

výhodám patří pásové dopravníky k nejrozšířenějším prostředkům dopravy sypkých látek. [2] 

 

1.1 VÝHODY A NEVÝHODY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

Výhody a nevýhody pásových dopravníků dle literatury [1]. 

Výhody:  

 plynulost přepravy materiálu a s tím spojený vysoký dopravní výkon, 

 možnost přepravy širokého spektra materiálů, 

 překonávání dlouhých přepravních vzdáleností a sklonů, 

 dopravní spolehlivost, 

 nehlučná a ekologická doprava, 

 realitně jednoduchá konstrukce, 

 snadná montáž a demontáž. 

Nevýhody: 

 velký počet mazacích míst daný velkým počtem válečků, resp. válečkových stolic, 

 limitovaná životnost dopravního pásu v důsledku jeho opotřebení a s tím spojená 

cenová náročnost. 

 

1.2 ROZDĚLENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ  

Rozdělení pásových dopravníků dle literatury [2]. 

a) Podle tažného elementu (dopravního pásu): 

 dopravníky s gumovým pásem nebo pásem z PVC, 

 dopravníky s ocelovým pásem, 

 dopravníky s celogumovým pásem, 

 dopravníky s pásem z drátěného pletiva. 
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b) Podle tvaru dopravníku: 

 dopravníky vodorovné, 

 dopravníky šikmé 

 dopravníky konvexní (přechod ze šikmého směru na vodorovný), 

 dopravníky konkávní (přechod z vodorovného směru na šikmý), 

 dopravníky kombinované (např. s dvojí změnou směru – kombinace 

konkávního a konvexního). 

 

c) Podle provedení nosné konstrukce: 

 dopravníky stabilní – ocelová konstrukce je pevně spojena se základem, 

 dopravníky pojízdné a přenosné – pro malá dopravní množství a malé dopravní 

délky, 

 dopravníky přestavitelné – podobné jako stabilní – vysoké dopravní rychlosti, 

velké dopravní vzdálenosti, užití převážně v povrchových dolech. 

 

1.3 SCHÉMA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

1. Dopravní pás, 2. hnací elektrobuben, 3. hnaný a napínací buben, 4. válečky, 5. násypka, 6. 

napínání hnaného bubnu, 7. stěrač. 

 

Obr. 2 Schéma pásového dopravníku  
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 2 KONSTRUKCE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

2.1 DOPRAVNÍKOVÝ PÁS 

Dopravníkový pás plní nosnou a tažnou funkci současně. Jedná se o nejvíce namáhanou a 

zároveň cenově nejnáročnější část celého dopravníku, proto je třeba pro konkrétní dopravník 

zvolit správný typ pásu ze širokého spektra možností, které nabízí výrobci dopravníkových 

pásů.[1] 

Hlavním pevnostním parametrem dopravníkového pásu je pevnost v tahu σp[N.mm
-1

], která 

vyjadřuje velikost síly, kterou je schopen přenést pás o šířce 1mm. Maximální síla Fmax se 

tedy stanoví součinem Fmax=σp.B. Pevnost pásu stanovuje výrobce v katalogu u každého typu 

pásu.[1] 

 

 

 

Obr. 3 Vnitřní konstrukce dopravníkového pásu[6] 
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2.1.1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOPRAVNÍKOVÝCH PÁSU 

Rozdělení dopravních pásů dle literatury [1] str.168 

a) pásy pro všeobecné použití 

 gumotextilní – standardní typ pásu vhodný na přepravu sypkého a kusového 

materiálu v běžných podmínkách 

 ocelolanové  – určené pro přepravu materiálu na velké vzdálenosti v kombinaci 

s náročnými pracovními podmínkami díky vysoké pevnosti v tahu a malému 

prodloužení při velkém zatížení 

b) pásy pro speciální aplikace 

 odolné vůči pořezání – obsahuje jednu nebo více nárazových vložek, které 

odolávají proříznutí při dopadu materiálu s ostrou hranou na pás 

 ohnivzdorné – určené pro přepravu sypkého a kusového materiálu v prostředí 

s nebezpečím výbuchu nebo požáru 

 teplovzdorné – určené pro dopravu horkého sypkého i kusového materiálu, kdy 

jeho teplota překročí 60°C 

 mrazuvzdorné – používají se pro dopravu sypkého i kusového materiálu, při 

extrémně nízkých okolních teplotách, kdy si pás zachovává požadovanou 

pružnosti až do teploty -60°C 

 odolné vůči mastnotě – určené pro dopravu mastných a olejových materiálů, 

které obsahují organická rozpouštědla 

 odolné vůči chemikáliím – určené pro přepravu materiálů obsahující 

anorganické kyseliny nebo zásadité látky a také do prostředí s působením 

chemických činidel 

 

2.1.2 POŽADAVKY KLADENÉ NA DOPRAVNÍKOVÝ PÁS 

Dle literatury [2] str. 134 

 vysoká odolnost proti opotřebení otěrem 

 vysoká životnost 

 vysoká podélná tuhost 

 minimální navlhavost 

 vysoká pevnost při nízké vlastní hmotnosti 

 schopnost odolávat účinkům střídavého namáhání 
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2.2 VÁLEČKY  

Tíha horní větve pásu, zatížené přepravovaným materiálem, a zároveň i tíha spodní větve pásu 

je přenášena válečky vloženými do válečkových stolic, které jsou umístěny na nosné 

konstrukci pásového dopravníku v pravidelných intervalech.[1] Válečky vedou dopravní pás 

s materiálem mezi bubny a svým uspořádáním ve válečkové stolici vytvářejí požadovaný 

ložný průřez. Mají zásadní vliv na vlastnosti dopravníku.[2] 

 

2.2.1 ROZDĚLENÍ VÁLEČKŮ 

Rozdělení válečků dle literatury dle konstrukčního provedení [2] 

 Válečky s pevnou osou 

Mezi výhody tohoto typu válečků patří snadná vyměnitelnost a nižší odpory proti pohybu. 

Naopak nevýhodami jsou vyšší rychlosti kuliček v ložisku, se kterou souvisí nižší životnost a 

také vyšší hmotnost válečku a s tím související vyšší cena. Jsou určené pro menší šířky pásu. 

 

 Válečky s čepy ve víku 

Používají se pro větší šířky pásu. Oproti válečkům s pevnou osou jsou lehčí a tím pádem i 

levnější. Zásadní nevýhodou je poměrně náročná montáž za účelem přesného uložení víček. 

Obr. 4 Řez válečkem pásového dopravníku[1] 



BRNO 2017 

 

 

15 
 

KONSTRUKCÉ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

 

 
 Rozdělení válečků dle Transroll –CZ, a.s.   

 

 Další dělení speciálních válečků dle výrobce Transroll –CZ, a.s.  

 voděodolné válečky 

 válečky do extrémních klimatických podmínek 

 válečky pro extrémní zatížení 

 válečky pro vysoké rychlosti 

 válečky se sníženou hlučností  

 válečky pro agresivní chemické prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Rozdělení válečků [7] 
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2.2.2 KONSTRUKCE VÁLEČKŮ 

Schéma válečku dle výrobce Transroll – CZ, a.s. 

 

2.3 VÁLEČKOVÉ STOLICE 

Válečkové stolice rozdělujeme na rovné válečkové stolice, které se používají především pro 

dolní prázdnou větev pásu a korýtkové válečkové stolice, které se skládají ze dvou, tří 

eventuelně více válečků, které se používají pro horní nosnou větev dopravníku. Vnější 

válečky mohou být skloněny o 20°, 30°, 35° nebo více vůči horizontální rovině. Vyšším 

sklonem válečků dosáhneme zvýšení příčného průřezu materiálu na pásu. Kromě 

standardních stolic lze použít i girlandové válečkové stolice, jenž se skládají z ocelového lana, 

které je otočně zavěšené na nosném rámu dopravníku, na němž jsou pevně nasazené nosné 

kladky, které se za chodu otáčejí společně s lanem. Mezi zásadní výhody girlandových stolic 

patří menší hmotnost, menší počet ložisek a nižší opotřebení nosného rámu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Konstrukce válečku [7] 
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2.3.1 ROZDĚLENÍ VÁLEČKOVÝCH STOLIC 

Rozdělení dle výrobce Transroll –CZ, a.s.  

 

2.4 BUBNY 

Bubny pásových dopravníků se vyrábí buď jako odlitky nebo svarky. Tvar povrchu pláště 

bývá buď rovný s kónickými konci nebo mírně bombírován kvůli lepšímu vedení pásu. Hnací 

bubny se umisťují předně na přepadový konec dopravníku, tedy na místo vzniku největší 

tahové síly v páse a musí zabezpečit přenos vysokých obvodových sil na pás. Pro případy 

přenosu vyšších výkonů, je možno povrch bubnu pogumovat, případně opatřit vzorkem, za 

účelem zvýšení součinitele smykového napětí. Vratné bubny jsou většinou umístěný v místě 

násypu materiálu na pás. Na tomto bubnu nedochází k přenosu kroutícího momentu z bubnu 

na pás a proto to bývá z pravidla obyčejný hladký ocelový buben. [2] 

 

2.4.1 HNACÍ BUBEN 

Pro pohon pásového dopravníku lze použít poháněcí stanici, která se skládá většinou 

z elektromotoru, převodové skříně, spojek, brzdy a hnacího bubnu. [2] Dalším a 

pravděpodobně nejlepším řešením pohonu pásového dopravníku je použití elektrobubnu, kde 

je elektromotor a převodovka umístěny přímo uvnitř hnacího bubnu, takže se při pohledu 

z venku hnací buben vzhledově výrazně neliší od hnaného. [1] 

Obr. 6 Rozdělení válečkových stolic [7] 
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Hnací buben přenáší obvodovou sílu na pás pomocí smykového tření mezi bubnem a pásem. 

Hnací bubny se vyrábí ocelové s hladkým povrchem nebo pogumované s hladkým povrchem, 

případně drážkované pro vyšší hodnotu koeficientu smykového tření. 

 

2.4.2 VRATNÝ BUBEN 

Vratný buben je u běžných konstrukcí koncový. Nepřenáší obvodovou sílu na pás, ale pouze 

mění smysl směru pásu, proto je to obyčejný hladký buben. Je umístěný v místě násypu 

materiálu. [1] 

 

2.5 NAPÍNACÍ MECHANISMUS 

Napínací mechanismus je nedílnou součástí pásového dopravníku. Jeho úkolem je napnout 

dopravní pás tak, aby bylo vyvoláno dostatečně vysoké tření mezi hnacím bubnem a pásem a 

mohla být přenesena na pás požadovaná tažná síla. Správné napnutí pásu ovlivňuje jeho 

životnost a tím i hospodárnost celého stroje. [2] 

Rozdělení napínacích mechanismů dle literatury [2] 

 Tuhá napínací zařízení 

 Napínací zařízení se závažím 

 Samočinná nebo ručně regulovatelná napínací zařízení 

 

2.6 STĚRAČ PÁSU 

Gumové pásy musí být během provozu kontinuálně čištěny, protože horní vrstva pásu, na 

které je uložený materiál, ve spodní vrstvě běží po válečcích. To by mělo za následek 

znečištění válečků ve vratné větvi a tím pádem zvětšení odporů válečků, opotřebení 

dopravního pásu i hnacího bubnu. 

Obr. 7 Stěrač pásu Sava Trade CJ 1.1[8] 
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2.7 NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nosnou konstrukcí se rozumí rám dopravníku, na kterém jsou uloženy ostatní komponenty 

dopravníku, tedy hnací a hnaný buben, napínací stanice, válečkové stolice a další. Rám tohoto 

dopravníku je tvořen U profily válcovanými za tepla o výšce 200 mm s označením U 200, 

které jsou navzájem sešroubovány. 
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 3 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

Funkční výpočet pásového dopravníku dle zadaných hodnot je proveden, dle normy ČSN ISO 

5040 [3] 

Zadané hodnoty:  

 dopravní výkon Q = 110 000 kg.h
-1

 

 vzdálenost mezi osami bubnů L = 40m 

 dopravní výška H = 4,5m 

dopravovaný materiál: vlhký písek 

 

3.1 SKLON DOPRAVNÍKU     

sin δ =
H

L
                                     (1) 

δ = arcsin  
H

L
 = arcsin  

4,5

40
 = 6,5° 

Kde:  

 H [m] Dopravní výška 

 L [m] Vzdálenost mezi osami bubnů 

Maximální sklon pásového dopravníku dle literatury [2] pro vlhký písek - δmax = 27° ≥ 6,5°  

 VYHOVUJE  

3.2 DÉLKA DOPRAVNÍKU 

𝐿𝑐𝑒𝑙𝑘 . =  𝐿2 + 𝐻2                                                                                                                    (2) 

𝐿𝑐𝑒𝑙𝑘 . =  402 + 4,52 = 40,25𝑚 

3.3 RYCHLOST DOPRAVNÍKU 

Rychlost zvolena dle tab. 8.3. str. 148 [2]     

Voleno: 𝑣 = 1,6 𝑚. 𝑠−1 
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3.4 TEORETICKÁ PLOCHA PRŮŘEZU MATERIÁLU 

𝑆𝑇 =
𝑄

𝜌 .𝑣
                                                                                                                                     (3) 

𝑆𝑇 =
110000

2000.1,6.3600
= 9,549. 10−3𝑚2 

Kde: 

 Q [kg.h
-1

] Dopravní výkon 

 ρ [kg.m
-3

]  Sypná hmotnost materiálu dle literatury [2] ρ = 2000 kg.m
-3

 

 

3.5 VOLBA DOPRAVNÍKOVÉHO PÁSU 

Dle vypočteného teoretického průřezu materiálu byl volen pryžový dopravníkový pás od 

firmy Gumex, spol. s.r.o. [6] typu EP400/3 Y. 

 

Tab. 1 Základní parametry pásu Gumex EP400/3 Y [6] 

Šířka pásu [mm] 400 

Tloušťka horní krycí vrstvy [mm] 4 

Tloušťka dolní krycí vrstvy [mm] 2 

Tloušťka pásu [mm] 9 

Hmotnost běžného metru pásu [kg] 4,84 

Pevnost [N.mm
-1

] 400 

Minimální průměr hnacího bubnu  [mm] 315 
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3.6 VOLBA VÁLEČKOVÝCH STOLIC A VÁLEČKŮ 

3.6.1 HORNÍ VĚTEV 

Pro horní větev je volena dvouválečková stolice od společenosti Transroll-CZ, a.s. s úhlem 

válečků 20°, které jsou vyosené o 2° ve směru pohybu pásu. [7] 

Válečky byly voleny hladké ocelové také od firmy Transroll-CZ, a.s. s označením  

63x250/6204. 

 

Tab. 2 Základní parametry válečku Transroll 63x250/6204 

Šířka 

pásu Typ válečku 
Rozměry [mm] Hmotnost[kg] 

[mm] L L1 L2 Rotujícího dílu celková 

400 63x250/6204 250 258 276 1,4 2,2 

 

Obr. 7 Váleček Transroll 63x250/6204 [9] 

Obr. 8 Dvouválečková 

stolice[7] 
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3.6.2 SPODNÍ VĚTEV 

Pro spodní vratnou větev byla volena jednoválečková stolice od společenosti Transroll-CZ, 

a.s. [7] 

 

Válečky byly voleny ocelové hladké od společenosti Transroll-CZ, a.s. s označením 

63x500/6204. 

 

Tab. 3 Základní parametry válečku Transroll 63x500/6204 

Šířka 

pásu Typ válečku 
Rozměry [mm] Hmotnost[kg] 

[mm] L L1 L2 Rotujícího dílu celková 

400 63x500/6204 500 508 546 2,5 4 

 

 

Obr. 9 Jednoválečková 

stolice [7] 

Obr. 10 Váleček Transroll 63x500/6204 [9] 
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3.7 PLOCHA PRŮŘEZU DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 

S = S1 + S2                                                                                                                                                             (4) 

S =  0,0061+0,00675 

S = 0,0129 m
2
 

 

3.7.1 PLOCHA VRCHLÍKU S1 

𝑆1 =  𝑏. 𝑐𝑜𝑠𝜆 2.
𝑡𝑔𝜃

6
               (5) 

𝑆1 =  0,29. cos20 2.
𝑡𝑔26,25

6
 

S1 = 0, 0061 m2 

Kde: 

b [m] Využitelná šířka pásu 

𝛽 [°] Úhel sklonu bočních válečků, voleno dle kapitoly 3.5.1 β = 20°  

𝜃 [°] Dynamický sypný úhel dopravované hmoty 

 

VYUŽITELNÁ LOŽNÁ ŠÍŘKA PÁSU 

𝑏 = 0,9.𝐵 − 0,05              (6) 

𝑏 = 0,9.0,4 − 0,05 

𝑏 = 0,29 𝑚 

 

Obr. 11 Průřez náplně dopravovaného materiálu [3] 
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Kde: 

B [m] Šířka dopravníkového pásu volena dle kapitoly 3.4 

 

DYNAMICKÝ SYPNÝ ÚHEL 

𝜃 = 0,75.𝛼               (7) 

𝜃 = 0,75.35 

𝜃 = 26,25° 

Kde: 

α [°] Sypný úhel materiálu dle literatury [2] pro vlhký písek α = 35° 

 

3.7.2 PLOCHA KORÝTKA S2 

𝑠2 =
1

4
. 𝑏2. 𝑐𝑜𝑠𝜆. 𝑠𝑖𝑛𝜆              (8) 

𝑠2 =
1

4
. 0,292. 𝑐𝑜𝑠20. 𝑠𝑖𝑛20 

𝑠2 = 0,00675 𝑚2 

Kde: 

b [m] Využitelná ložná šířka pásu 

 λ [°] Úhel sklonu válečků ve stolici 

 

3.8 OBJEMOVÝ VÝKON 

𝐼𝑉 = 𝑆. 𝑣. 𝑘               (9) 

𝐼𝑉 = 0,0129.1,6.1,156 

𝐼𝑉 = 0,0238 𝑚3. 𝑠−1 

Kde: 

S [m
2
]  Plocha průřezů dopravovaného materiálu  

v [m.s
-1

]  Rychlost pásu  
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k [-]  Součinitel sklonu 

 

3.8.1 SOUČINITEL KOREKCE VRCHLÍKU 

k1 =  
cos 2δ−cos 2θ

1−cos 2θ
              (10) 

k1 =  
cos26,5 − cos226,25

1 − cos226,25
  

k1 = 1,33  

Kde: 

δ [°] Sklon dopravníku 

θ [°] Dynamický sypný úhel 

3.8.2 SOUČINITEL SKLONU 

𝑘 = 1 −
𝑆1

𝑆
. (1 − 𝑘1)             (11) 

𝑘 = 1 −
0,0061

0,0129
. (1 − 1,33) 

𝑘 = 1,156 

Kde:  

S [m
2
] Plocha průřezů dopravovaného materiálu 

S1 [m
2
] Plocha vrchlíku S1 

k1 [-] Součinitel korekce vrchlíku 

 

3.9 NEJVĚTŠÍ HMOTNOSTNÍ DOPRAVNÍ VÝKON 

𝐼𝑚 = 3600. 𝐼𝑣 . 𝜌            (12) 

𝐼𝑚 = 3600.0,0238.2000 

𝐼𝑚 = 171790,848 𝑘𝑔.−1 

Kde: 

𝜌 [kg.m
-3

] Sypná hmotnost dopravovaného materiálu 
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3.10 PODMÍNKA DOPRAVOVANÉHO MNOŽSTVÍ MATERIÁLU 

Kontrola podmínky: 

𝐼𝑚 ≥ Q             (13) 

171 790,848 𝑘𝑔.−1 ≥ 110 000 𝑘𝑔. −1 

Podmínka splněna  množství dopravovaného materiálu vyhovuje. 

 

3.11 OBVODOVÁ SÍLA POTŘEBNÁ NA HNACÍM BUBNU 

𝐹𝑈 = 𝐹𝐻 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑆1 + 𝐹𝑆2 + 𝐹𝑆𝑡            (14) 

𝐹𝑈 = 290,42 + 136,37 + 0 + 1684,26 + 1313,31 

𝐹𝑈 = 3424,36 𝑁 

Kde: 

FH [N] Hlavní odpory 

FN [N] Vedlejší odpory 

FS1 [N] Přídavné hlavní odpory 

FS2 [N] Přídavné vedlejší odpory 

FSt [N] Odpor k překonání dopravní výšky 

 

3.11.1 HLAVNÍ ODPORY 

𝐹𝐻 = 𝑓. 𝐿.𝑔. [𝑞𝑅𝑂 + 𝑞𝑅𝑢 +  2. 𝑞𝐵 + 𝑞𝐺 . 𝑐𝑜𝑠𝛿]         (15) 

𝐹𝐻 = 0,02.40.9,81. [2,66 + 0,94 +  2.1,936 + 29,75 . 𝑐𝑜𝑠6,5] 

𝐹𝐻 = 290,42 N 

Kde:  

f [-]  Globální součinitel tření dle literatury[3] f = 0,02 

L [m]  Osová vzdálenost mezi bubny 

g [m.s
-2

]  Tíhové zrychlení g = 9,81 

qRO [kg.m
-1

] Hmotnost rotujících částí válečků na 1 metr délky v horní větvi 

qRU [kg.m
-1

] Hmotnost rotujících částí válečků na 1 metr délky v dolní větvi 

qB [kg.m
-1

] Hmotnost 1 metru délky dopravního pásu 

qG [kg.m
-1

] Hmotnost nákladu na 1 metr délky 

𝛿 [°]  Sklon dopravníku 
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POČET VÁLEČKOVÝCH STOLIC V HORNÍ VĚTVI 

𝑃1 =
𝐿

𝑎𝑜
− 1             (16) 

𝑃1 =
40

1
− 1 

𝑃1 = 39 

Kde:  

ao [m] Rozteč os válečků v horní větvi dle literatury [2] voleno 𝑎𝑜 = 1 m 

L [m] Osová vzdálenost mezi bubny 

 

POČET VÁLEČKOVÝCH STOLIC V DOLNÍ VĚTVI 

𝑃2 =
𝐿

𝑎𝑢
− 1             (17) 

𝑃2 =
40

2,5
− 1 

𝑃2 = 15 

 

Kde: 

au [m] Rozteč os válečků v dolní větvi dle literatury [2] voleno au = 3 m 

L [m] Osová vzdálenost mezi bubny 

 

HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŮ NA 1 METR DÉLKY V HORNÍ VĚTVI 

𝑄𝑅𝑂 =
2.𝑞1 .𝑃1

𝐿
             (18) 

𝑄𝑅𝑂 =
2.1,4.39

40
 

𝑄𝑅𝑂 = 2,73 kg. m−1 

Kde:  

q1 [kg] Hmotnost rotujících částí válečků horní větvi voleno dle 

                        kapitoly 3.5.1 Tab. 2                                                                                                       
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P1 [-] Počet válečkových stolic v horní větvi 

L [m] Osová vzdálenost mezi bubny  

 

HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŮ NA 1 METR DÉLKY V DOLNÍ VĚTVI 

𝑞𝑅𝑈 =
𝑞2 .𝑃2

𝐿
             (19) 

𝑞𝑅𝑈 =
2,5.15

40
 

𝑞𝑅𝑈 = 0,94 kg. m−1 

Kde: 

q2 [kg] Hmotnost rotujících částí válečků dolní větvi voleno dle kapitoly 3.5.2 tab. 3  

P2 [-] Počet válečkových stolic v dolní větvi 

L [m] Osová vzdálenost mezi bubny 

 

HMOTNOST 1 METRU DÉLKY DOPRAVNÍHO PÁSU 

𝑞𝐵 = 𝐵.𝑚𝑝               (20) 

𝑞𝐵 = 0,4.4,84 

𝑞𝐵 = 1,936 kg. m−1 

Kde:  

B [m] Šířka dopravníkového pásu 

mp [kg] Hmotnost pásu volena dle kapitoly 3.4 Tab. 1 

 

HMOTNOST NÁKLADU NA 1 METR DÉLKY 

𝑞𝐺 =
𝐼𝑉 .𝜌

𝑣
             (21) 

𝑞𝐺 =
0,0238.2000

1,6
 

𝑞𝐺 = 29,75 kg. m−1 
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Kde:  

Iv [m
3
.s

-1
] Objemový výkon 

𝜌 [kg.m
-3

] Sypná hmotnost 

v [m.s
-1

]  Rychlost pásu 

 

3.11.2 VEDLEJŠÍ ODPORY 

𝐹𝑁 = 𝐹𝑏𝐴 + 𝐹𝑓 + 𝐹𝐿 + 𝐹𝑡            (22) 

𝐹𝑁 = 76,16 +  30,34 +  26,75 +  3,12 

𝐹𝑁 = 136,37 N 

Kde:  

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

Ff [N]      Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v oblasti  

                        urychlování    

FL [N] Odpor ohybu pásu na bubnech  

Ft [N] Odpor v ložiskách hnaného bubnu 

 

ODPOR SETRVAČNÝCH SIL V MÍSTĚ NAKLÁDÁNÍ A V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ 

𝐹𝑏𝐴 = 𝐼𝑉 .𝜌. (𝑣 − 𝑣0)            (23) 

𝐹𝑏𝐴 = 0,0238 . 2000 . (1,6 − 0) 

𝐹𝑏𝐴 = 76,16 N 

Kde:  

Iv [m.s
-1

 ]  Objemová výkonnost 

𝜌 [kg.m
-3

] Sypná hmotnost 

v [m.s
-1

]  Rychlost pásu 

v0 [m.s
-1

]  Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu v0 = 0 m.s
-1 
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URYCHLOVACÍ DÉLKA 

𝑙𝑏 =
𝑣2−𝑣0

2

2.𝑔 .𝜇1
             (24) 

𝑙𝑏 =
1,62 − 02

2.9,81.0,7
 

𝑙𝑏 = 0,186 m 

Kde:  

v [m.s
-1

]  Rychlost pásu 

v0 [m.s
-1

]  Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu v0 = 0 m.s
-1

 

g [m.s
-2

]  Tíhové zrychlení 

μ0 [-]  Součinitel tření mezi materiálem a pásem volen dle lit. [3]  𝜇1 = 0,7 

 

SVĚTLÁ ŠÍŘKA BOČNÍHO VEDENÍ 

𝑏1 = 𝑏. 𝑐𝑜𝑠𝛽             (25) 

𝑏1 = 0,29. cos20° 

𝑏1 = 0,273 𝑚 

Kde:  

b [m] Využitelná ložná šířka pásu 

𝛽 [°] Úhel sklonu bočních válečků 

 

ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ 

𝐹𝑓 =
𝜇2 .𝐼𝑉

2 .𝜌 .𝑔 .𝑙𝑏

(
𝑣+𝑣0

2
)2 .𝑏1

2
            (26) 

𝐹𝑓 =
0,7. 0,02382. 2000.9,81.0,186

(
1,6+0

2
)2. 0,2732

 

𝐹𝑓 = 30,34 𝑁 

Kde: 

𝜇2 [-]  Součinitel tření mezi materiálem a bočním vedením voleno dle lit. [4]   

                                    𝜇2 = 0,7  

 Iv [m
3
.s

-1
] Objemová výkonnost 

𝜌  [kg.m
-3

] Sypná hmotnost 
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g [m.s

-2
]  Tíhové zrychlení 

lb [m]  Urychlovací délka 

b1 [m]  Světlá šířka bočního vedení 

v [m.s
-1

]  Rychlost pásu  

v0 [m.s
-1

]  Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu v0=0 m.s
-1

 

 

ODPOR OHYBU PÁSU NA BUBNECH 

𝐹𝐿 = 9.𝐵.  140 + 0,01.
𝐹

𝐵
 .

𝑑

𝑑1
          (27) 

𝐹𝐿 = 9.0,4.  140 + 0,01.
5000

0,4
 .

0,009

0,321
 

𝐹𝐿 = 26,75 𝑁 

Kde:  

B [m] Šířka dopravníkového pásu 

F [N] Průměrný tah v pásu na buben F = 5000 N [3] 

d [m] Tloušťka pásu volena dle kapitoly 3.4 Tab. 1 

d1 [m] Průměr hnaného bubnu volen dle kapitoly 

 

ODPOR V LOŽISKÁCH BUBNU 

𝐹𝑡 = 0,005.
𝑑4

𝑑1
.𝐹            (28) 

𝐹𝑡 = 0,005.
0,04

0,321
. 5000 

𝐹𝑡 = 3,12 N 

Kde:  

d4 [m] Průměr hřídelového konce hnaného bubnu 

d1 [m] Průměr hnaného bubnu viz. kapitola 4 

F [N] Průměrný tah v pásu na buben - volen F = 5000 N 

 

 

 

 

 



BRNO 2017 

 

 

33 
 

VÝPOČTOVÁ ČÁST 

 

 
3.11.3 PŘÍDAVNÉ HLAVNÍ ODPORY 

𝐹𝑆1 = 𝐹휀              (29) 

𝐹𝑆1 = 0 𝑁 

 Odpor vychýlení válečků zanedbáváme dle normy [3] 

Kde:  

Fε [N] Odpor vychýlení bočních válečků 

 

3.11.4 PŘÍDAVNÉ VEDLEJŠÍ ODPORY 

𝐹𝑆2 = 𝐹𝑔𝐿 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑎             (30) 

𝐹𝑆2 = 34,95 + 336 + 0 + 1313,31 

𝐹𝑆2 = 1684,26 𝑁 

Kde:  

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

Fr [N] Odpor stěrače pásu 

Fa [N] Odpor shrnovače materiálu 

 

ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM 

𝐹𝑔𝐿 =
𝜇2 .𝐼𝑉

2 .𝜌 .𝑔 .𝑙

𝑣2 .𝑏1
2           (31) 

𝐹𝑔𝐿 =
0,6. 0,02382. 2000.9,81.1

1,62. 0,2732
 

𝐹𝑔𝐿 = 34,95N 

Kde: 

μ2 [-]  Součinitel tření mezi materiálem a bočním vedením voleno dle lit. [4]   

                         𝜇2 = 0,6 

IV [m
3
.s

-1
] Objemový výkon 

ρ [kg.m
-3

] Sypná hmotnost 

g [m.s
-2

]  Tíhové zrychlení 

l [m]  Délka bočního vedení – volena l = 1m 

v [m.s
-1

]  Rychlost pásu 

b1 [m]  Světlá šířka bočního vedení 
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DOTYKOVÁ PLOCHA MEZI STĚRAČEM A PÁSEM  

𝐴 = 𝐵. 𝑡č             (32) 

𝐴 = 0,4.0,02  

𝐴 = 0,008 𝑚2 

Kde:  

B [m] Šířka dopravníkového pásu 

tč [m] Tloušťka čističe pásu 

 

ODPOR STĚRAČE PÁSU 

𝐹𝑟 = 𝐴.𝑝. 𝜇3             (33) 

𝐹𝑟 = 0,008.7. 104. 0,6 

𝐹𝑟 = 336 𝑁 

Kde:  

A [m] Dotyková plocha mezi čističem a pásem 

p [N.m
2
] Tlak mezi čističem pásu a pásem - voleno dle literatury [4] p = 7.10

4
N.m

2 

𝜇3 [-] Součinitel tření mezi pásem a čističem pásu – volen 𝜇3 = 0,6 

ODPOR SHRNOVAČE MATERIÁLU 

𝐹𝑎 = 0 𝑁 

 shrnovač materiálu nebyl použit 

 

3.11.5 ODPOR PRO PŘEKONÁNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY 

𝐹𝑆𝑡 = 𝑞𝐺 .𝐻.𝑔             (34) 

𝐹𝑆𝑡 = 29,75.4,5.9,81 

𝐹𝑆𝑡 = 1313,31 𝑁 

Kde: 

qG [kg∙m
-1

] Hmotnost nákladu na 1 metr délky 

H [m]  Dopravní výška 

g [m∙s
-2

]  Tíhové zrychlení 
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3.12 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON HNACÍHO BUBNU 

𝑃𝐴 = 𝐹𝑈 . 𝑣             (35) 

𝑃𝐴 = 3427,29.1,6 

𝑃𝐴 = 5483,67 𝑊 

 

Kde:  

FU [N] Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 3.10 

v [m∙s
-1

] Rychlost pásu 

 

3.13 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON MOTORU 

𝑃𝑀 =
𝑃𝐴

𝜂
              (36) 

𝑃𝑀 =
5483,67

0,9
 

𝑃𝑀 = 6092,97 𝑊 

Kde: 

PA [W] Potřebný provozní výkon poháněcího bubnu 

𝜂 [-] Celková účinnost elektropohonu - voleno dle literatury [3] 𝜂 = 0,9 
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3.14 POHÁNĚCÍ STANICE 

Vzhledem k vypočítanému potřebnému výkonu v kapitole 3.12 byl k pohonu dopravníku 

zvolen elektrobuben  od firmy Rollcontech s.r.o. s označením TM 321.1 o výkonu 7,5kW , 

pro rychlost pásu 1,6 m.s
-1

, s točivým momentem 727 Nm a tahem na pásu 4532N.[10] 

 

 

 

 

Tab. 4 Rozměry elektrobubnu Rollcontech TM 321.0 dle [10] 

 

Rozměry[mm] 

ØD1 ØD2 a ØN C Ød e f f1 b L EL 

318 321 95 112 3 40 30 55 55 20 520 560 

Obr. 12 Elektrobuben Rollcontech TM 321.0[10] 
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Tab. 5Parametry držáku elektromotoru dle [10] 

Rozměry [mm] 
Materiál 

Hmotnost 
Typ 

upínacího 

d e h h1 h2 m n s w z M [kg] ložiska 

45 35 21 67 105 140 190 18 50 12 M8 Litina 2,8 EL45/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Držák elektromotoru Rollcontech [10] 
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3.15 SÍLY V PÁSU 

 

 

3.15.1 MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ HNACÍ SÍLA 

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝜉 ∙ 𝐹𝑈             (37) 

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 1,6 ∙ 3424,36  

𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 5483,67 𝑁 

Kde:  

ξ [-] Součinitel rozběhu - volen dle literatury [3] ξ=1,6 

FU [N] Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 

 

3.15.2 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY NA HNACÍM BUBNU 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝜉 ∙ 𝐹𝑈 ∙
1

𝑒𝜇φ−1
           (38) 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 1,6 ∙ 3427,29 ∙
1

𝑒0,35𝜋 − 1
 

𝐹2𝑚𝑖𝑛 ≥ 2737,95 𝑁 

Kde: 

𝜉 [-] Součinitel rozběhu 

FU [N] Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 

𝜇 [-] Součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem - volen dle literatury [3]    

                        𝜇=0,35 

𝜑 [°] Úhel opásání - volen 𝜑=180° 

 

 

Obr. 14 Tahové síly v pásu[3] 
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3.15.3 OMEZENÍ PODLE PRŮVĚSU PÁSU 

Nejmenší tahová síla v pásu s ohledem na omezení průvěsu mezi dvěma válečkovými 

stolicemi pro jednotlivé větve. 

 

PRO HORNÍ VĚTEV 

𝐹𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑎0 ∙ 𝑞𝐵+𝑞𝐺 ∙𝑔

8∙ /𝑎 𝑎𝑑𝑚
            (39) 

𝐹𝑚𝑖𝑛 ≥
1 ∙  1,936 + 29,75 ∙ 9,81

8 ∙ 0,012
 

𝐹𝑚𝑖𝑛 ≥ 3237,91 𝑁 

Kde:  

ao  [m]  Rozteč os válečků v horní větvi 

qB  [kg∙m
-1

] Hmotnost 1 metru délky dopravního pásu 

qG  [kg∙m
-1

] Hmotnost nákladu na 1 metr délky 

g  [m∙s
-2

]  Tíhové zrychlení 

(h/a)adm [m]   Největší dovolený průvěs pásu - volen dle [4]  

    voleno (h/a)adm = 0,012 

 

PRO DOLNÍ VĚTEV 

𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑎𝑢 ∙𝑞𝐵 ∙𝑔

8∙ /𝑎 𝑎𝑑𝑚
            (40) 

𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥
3 ∙ 1,936 ∙ 9,81

8 ∙ 0,012
 

𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥ 593,505 𝑁 

Kde:  

au  [m]  Rozteč os válečků v dolní větvi 

qB  [kg∙m
-1

] Hmotnost 1 metru délky dopravního pásu 

g  [m∙s
-2

]  Tíhové zrychlení 

(h/a)adm [m]   Největší dovolený průvěs pásu - volen dle [4]  

    voleno (h/a)adm = 0,0012 
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3.15.4 NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 = 𝐹𝑈 ∙ ξ ∙  
1

𝑒𝜇φ−1
+ 1                (41) 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 = 3427,29 ∙ 1,6 ∙  
1

𝑒0,35𝜋 − 1
+ 1  

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 8221,61 𝑁 

Kde: 

FU [N] Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 

𝜉 [-] Součinitel rozběhu 

𝜇 [-] Součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem - volen dle literatury [3]    

                        𝜇=0,35 

𝜑 [°] Úhel opásání - volen 𝜑=180° 

 

3.15.5 PEVNOSTNÍ KONTROLA PÁSU 

Musí být splněna podmínka 

𝐹𝐷𝑝 ≥ 𝐹𝑚𝑎𝑥              (42) 

160 000 ≥ 8221,61 

kde:  

FDp [N] Maximální dovolená tahová síla v pásu  

Navržený pás vyhovuje. 

 

MAXIMÁLNÍ DOVOLENÁ TAHOVÁ SÍLA PÁSU 

𝐹𝐷𝑝 = 𝑅𝑚𝑝 ∙ 𝐵            (43) 

𝐹𝐷𝑝 = 400 ∙ 0,4 ∙ 103 

𝐹𝐷𝑝 = 160 000 𝑁 

Kde: 

Rmp [N.mm
-1

] Pevnost pásu v tahu – dle kapitoly Rmp = 400 N.mm
-1 

B [m]  Šířka pásu 
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3.15.6 TAHOVÁ SÍLA V NOSNÉ VĚTVI 

𝐹1 ≈ 𝐹𝑚𝑎𝑥              (44) 

𝐹1 ≈ 8221,61 𝑁 

Kde 

Fmax [N] Maximální tahová síla 

 

3.15.7 TAHOVÁ SÍLA VE VRATNÉ VĚTVI 

𝐹2 =
𝐹1

𝑒𝜇𝜑
             (45) 

𝐹2 =
8221,61

𝑒0,35𝜋
 

𝐹2 = 2737,95 𝑁 

Kde: 

F1 [N] Tahová síla v nosné větvi 

𝜇 [-] Součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem  

𝜑 [°] Úhel opásání 

 

3.15.8 VELIKOST NAPÍNACÍ SÍLY 

𝐹𝑛 = 2 ∙  𝐹2 − 𝑞𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑔            (46) 

𝐹𝑛 = 2 ∙  2737,95 − 1,936 ∙ 4,5 ∙ 9,81  

𝐹𝑛 = 5304,97 𝑁 

Kde:  

F2 [N]  Tahová síla ve vratné větvi 

qB [kg∙m
-1

] Hmotnost 1 metru délky dopravního pásu 

H [m]  Dopravní výška 

g [m∙s
-2

]  Tíhové zrychlení 
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3.15.9 VÝSLEDNÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA BUBEN 

𝐹𝑐 = 𝐹1 + 𝐹2             (47) 

𝐹𝑐 = 8221,61 + 2737,95 

𝐹𝑐 = 10 959,56 𝑁 

Kde:  

F1 [N] Tahová síla v nosné větvi 

F2 [N] Tahová síla ve vratné větvi 
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3.16 PEVNOSTNÍ KONTROLA 

3.16.1  KONTROLA PLÁŠTĚ HNANÉHO BUBNU NA OHYB 

- materiál 11 373 dle [4] 𝜍𝑑𝑜𝑣 = 50 𝑀𝑃𝑎 

 

 

Obr. 15Průběh VVÚ hnaného bubnu 
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URČENÍ LINIOVÉHO ZATÍŽENÍ 

𝑞 =
𝐹𝐶

𝐵
              (48) 

𝑞 =
10959,59

0,4
 

𝑞 = 27 398,9 𝑁𝑚 

 

URČENÍ REAKCÍ DLE VVÚ 

T: 𝐹𝐴1 − 𝑞 ∙ 𝐵 + 𝐹𝐵1 = 0          (49) 

 𝐹𝐴1 = 𝑞 ∙ 𝐵 − 𝐹𝐵1 

MOA: q∙ 𝐵 ∙ 260 − 𝐹𝐵1 ∙ 520 = 0               (50) 

             𝐹𝐵1 =
𝑞 ∙ 𝐵 ∙ 0,26

0,52
 

             𝐹𝐵1 =
27398,9.0,4.0,26

0,52
 

         𝐹𝐵1 = 5479,78 𝑁 

 𝐹𝐴1 = 27398,9 ∙ 0,4 − 5479,78 = 5479,78 𝑁 

 

PRŮŘEZOVÝ MODUL V OHYBU 

𝑊𝑜 =
𝜋 𝐷4−𝑑4 

32.𝐷
             (51) 

𝑊𝑜 =
𝜋 0,3244 − 0,3084 

32.0,324
 

𝑊𝑜 = 6,12 ∙ 10−4𝑚3 

 

NAPĚTÍ V OHYBU 

𝜍𝑜 =
𝑀𝑜𝑀𝑎𝑥

𝑊𝑜
=

𝑞 .𝐵.0,52/2

𝑊𝑜
           (52) 

𝜍𝑜 =
27398,9.0,4.0,52/2

6,12. 10−4
 

𝜍𝑜 = 4,656 𝑀𝑃𝑎 
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BEZPEČNOST BUBNU 

𝑘𝑜 =
𝜍𝑑𝑜𝑣

𝜍𝑜
             (53) 

𝑘𝑜 =
50

4,656
 

𝑘𝑜 = 10,738 

 

3.16.2 KONTROLA HŘÍDELE BUBNU NA OHYB 

- materiál 11 343 dle [4] 𝜍𝑑𝑜𝑣 = 65 𝑀𝑃𝑎 

 

Obr. 16 Průběh VVÚ na hřídeli hnaného bubnu 
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URČENÍ REAKCÍ DLE VVÚ 

výchozí podmínka: 

𝐹𝐴2 = 𝐹𝐵2 = −𝐹𝐴1 = −𝐹𝐵1           (54) 

𝐹𝐴2 = 𝐹𝐵2 = −5479,78 𝑁 

T:  𝐹𝐶2 − 𝐹𝐴2 − 𝐹𝐵2 + 𝐹𝐷2 = 0           (55) 

                           𝐹𝐶2 = 𝐹𝐴2 + 𝐹𝐵2 − 𝐹𝐷2 = 5479,78 𝑁 

 

MoC:  𝐹𝐴2. 0,023 + 𝐹𝐵2 . 0,543 − 𝐹𝐷20,566 = 0       (56) 

                           𝐹𝐷2 =
𝐹𝐴2. 0,023 + 𝐹𝐵2 . 0,543

0,566
 

                           𝐹𝐷2 =
5479,78.0,023 + 5479,78.0,543

0,566
= 5479,78 𝑁 

 

KONTROLA NA OHYB MEZI BODY A, B 

dle VVÚ   𝑀𝑜𝑀𝑎𝑥 = 𝐹𝐶2.  0,075 − 0,049 − 𝐹𝐴2 . 0,075       (57) 

                    𝑀𝑜𝑀𝑎𝑥 = 5479,78.  0,075 − 0,049 − 5479,78.0,075 

                  𝑀𝑜𝑀𝑎𝑥 = 268,509 𝑁𝑚 

Průřezový modul v ohybu 

𝑊𝑜 =
𝜋𝑑3

32
             (58) 

𝑊𝑜 =
𝜋0,053

32
 

𝑊𝑜 = 1,2 ∙ 10−5𝑚3 

Napětí v ohybu 

𝜍𝑜 =
𝑀𝑜𝑀𝑎𝑥

𝑊𝑜
             (59) 

𝜍𝑜 =
268,509

1,2. 10−5
 

𝜍𝑜 = 22,376 𝑀𝑃𝑎 

 



BRNO 2017 

 

 

47 
 

VÝPOČTOVÁ ČÁST 

 

 
Bezpečnost hřídele bubnu v ohybu v místech největšího momentu 

𝑘𝑜 =
𝜍𝑑𝑜𝑣

𝜍𝑜
             (60) 

𝑘𝑜 =
65

22,376
 

𝑘𝑜 = 2,9 

 

KONTROLA NA OHYB V MÍSTECH VRUBU MEZI BODY C-A, B-D 

dle VVÚ   𝑀𝑜𝑀𝑎𝑥 = 𝐹𝐶2. (0,075 − 0,049)         (57) 

                    𝑀𝑜𝑀𝑎𝑥 = 5479,78. (0,075 − 0,049) 

                  𝑀𝑜𝑀𝑎𝑥 = 142,474 𝑁𝑚 

Průřezový modul v ohybu 

𝑊𝑜 =
𝜋𝑑3

32
             (58) 

𝑊𝑜 =
𝜋0,0453

32
 

𝑊𝑜 = 8,9 ∙ 10−6𝑚3 

Napětí v ohybu 

𝜍𝑜 =
𝑀𝑜𝑀𝑎𝑥

𝑊𝑜
             (59) 

𝜍𝑜 =
142,474

1,2. 10−5
 

𝜍𝑜 = 15,926 𝑀𝑃𝑎 

 

Bezpečnost hřídele bubnu v ohybu v místech vrubů 

𝑘𝑜 =
𝜍𝑑𝑜𝑣

𝜍𝑜
             (60) 

𝑘𝑜 =
65

15,926
 

𝑘𝑜 = 4,08 
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3.17 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

 

Tab. 6 Shrnutí vypočtených hodnot 

Shrnutí vypočtených hodnot 

Sklon dopravníku [°] 6,5 

Délka dopravníku [m] 40,25 

Průřez dopravovaného materiálu [m2] 0,0061 

Využitelná ložná šířka pásu [m] 0,29 

Dynamický sypný úhel [°] 26,26 

Objemový výkon [m3s-1] 0,0238 

Největší hmotnostní výkon [kg.h-1] 171 790,85 

Obvodová síla potřebná na hnacím bubnu [N] 3427,29 

Hlavní odpory [N] 293,35 

Vedlejší odpory [N] 136,37 

Potřebný provozní výkon hnacího bubnu [W] 5483,67 

Potřebný provozní výkon motoru [W] 6092,97 

Maximální obvodová síla [N] 5483,67 

Největší tahová síla [N] 8221,61 

Velikost napínací síly [N] 5304,97 

Výsledná síla působící na buben [N] 10 959,56 
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4 ZÁVĚR 
Výsledkem této práce je konstrukční návrh pásového dopravníku pro vlhký písek. Na základě 

zadaných hodnot byl proveden funkční výpočet v souladu s normou ČSN ISO 5048. Dle 

vypočtených hodnot byl volen hnací bubnový motor model TM 321 o výkonu 7,5kW a hnaný 

buben s označením UM 321, oba od společnosti Rollcontech s.r.o. Ostatní komponenty byly 

voleny dle vypočtených či požadovaných parametrů z katalogů příslušných výrobců. Horní i 

dolní válečková stolice byla volena od společnosti Transroll – CZ a.s., pás byl volen od 

společnosti Gumex, spol. s.r.o. a stěrač pásu byl volen od společnosti SAVA Trade s.r.o. 

Pro hnaný buben a jeho osu byly provedeny pevnostní výpočty podle konstrukčního modelu.  

Součástí práce je výkresová dokumentace. 

 

 

 

 

 

  



BRNO 2017 

 

 

50 
 

POUŢITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[1] BIGOŠ, Peter, Jozef KUĽKA, Melichar KOPAS a Martin MANTIČ. Teória a stavba 

zdvíhacích a dopravných zariadení. Vyd. 1. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 

2012. Edícia vedeckej a odbornej literatúry (Technická univerzita v Košiciach). ISBN 

9788055311876. 

[2] GAJDUŠEK, Jaroslav a Miroslav ŠKOPÁN. Teorie dopravních a manipulačních 

zařízení. Brno: Rektorát Vysokého učení technického v Brně, 1988, 277 s. ISBN 1524. 

[3] ČSN ISO 5048. Zařízení pro plynulou dopravu nákladů: Pásové dopravníky s nosnými 

válečky. Praha: Český normalizační institut, 1993. 

[4] LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy 

technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003. ISBN 8086490742. 

[5] SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS. 

Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Přeložil Martin HARTL. V Brně: VUTIUM, 

2010. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 9788021426290. 

[6] SVOBODA, Pavel. Základy konstruování. Vyd. 4. Brno: CERM, 2011. ISBN 

9788072047505. 

[7] SVOBODA, Pavel, Jan BRANDEJS a František PROKEŠ. Výběry z norem pro 

konstrukční cvičení. Vyd. 4. Brno: CERM, 2011. ISBN 9788072047512. 

[8] Gumex - Katalog 2016 CZ. Gumex [online]. 2016 [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

https://view.publitas.com/gumex/katalog-2016-cz-na-web/page/278-279 

[9] Válečky, pražce, girlandy. Transroll [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

http://www.transroll.cz/obrazky-soubory/katalog-spolecnosti-cz-25569.pdf?redir 

[10] Stěrače dopravních pásů. SAVA Trade [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

http://www.savatrade.cz/dopravni-pasy/sterace-dopravnich-pasu 

[11] Válečky a girlandové stolice pro pásovou dopravu. Transroll [online]. [cit. 2017-05-22]. 

Dostupné z: http://www.transroll.cz/obrazky-soubory/produktovy-katalog_cz_2015-10-

0a9fb.pdf?redir 

[12] Bubnové motory. Rollcontech [online]. 2002 [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

http://admin.webrex.cz/souboryeditor/rollcontech/TM321.pdf 

[13] Válečkové stolice. GTK [online]. 2012 [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

http://www.gtktupesy.cz/index.php?page=poptavka-nova-

stanicka&id=982&skupina=PE2-125&language=cz 

[14] Dopravníky - Conveyors. Odborná terminologie v cizích jazycích [online]. [cit. 2017-

05-22]. Dostupné z: http://vyuka.odbornaterminologie.cz/anglicky-jazyk/5-5-

dopravniky-en 

https://view.publitas.com/gumex/katalog-2016-cz-na-web/page/278-279
http://www.savatrade.cz/dopravni-pasy/sterace-dopravnich-pasu
http://www.transroll.cz/obrazky-soubory/produktovy-katalog_cz_2015-10-0a9fb.pdf?redir
http://www.transroll.cz/obrazky-soubory/produktovy-katalog_cz_2015-10-0a9fb.pdf?redir
http://admin.webrex.cz/souboryeditor/rollcontech/TM321.pdf
http://www.gtktupesy.cz/index.php?page=poptavka-nova-stanicka&id=982&skupina=PE2-125&language=cz
http://www.gtktupesy.cz/index.php?page=poptavka-nova-stanicka&id=982&skupina=PE2-125&language=cz
http://vyuka.odbornaterminologie.cz/anglicky-jazyk/5-5-dopravniky-en
http://vyuka.odbornaterminologie.cz/anglicky-jazyk/5-5-dopravniky-en


BRNO 2017 

 

 

51 
 

POUŢITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 
[15] Ložisková jednotka AELP. Elotechnik [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

http://www.elotechnik.cz/loziskova-jednotka-aelp-210-d1-ntn.html#zalozka-2 

[16] Profil U válcovaný za tepla. Ferona [online]. 2017 [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/search.php?search_type=0&druh=8 

[17] Trubka bezešvá hladká kruhová. Ferona [online]. 2017 [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=34442 

[18] Procentní kalkulačka. Hackmath [online]. 2017 [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

https://www.hackmath.net/cz/kalkulacka/vypocet-procent 

[19] Pásový dopravník. Prosand [online]. [cit. 2017-05-23]. Dostupné z: 

http://www.prosand.cz/image-content/dopravnikove-systemy/pasovy-dopravnik-1-

big.jpg 

 

 

 

http://www.elotechnik.cz/loziskova-jednotka-aelp-210-d1-ntn.html#zalozka-2
http://www.ferona.cz/cze/katalog/search.php?search_type=0&druh=8
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=34442
https://www.hackmath.net/cz/kalkulacka/vypocet-procent
http://www.prosand.cz/image-content/dopravnikove-systemy/pasovy-dopravnik-1-big.jpg
http://www.prosand.cz/image-content/dopravnikove-systemy/pasovy-dopravnik-1-big.jpg


BRNO 2017 

 

 

52 
 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

(h/a)adm  [m]   Největší dovolený průvěs pásu  

A   [m
2
]   Dotyková plocha mezi čističem a pásem  

ao   [m]   Rozteč os válečků v horní větvi  

au  [m]   Rozteč os válečků v dolní větvi 

b   [m]   Využitelná ložná šířka pásu  

B   [m]   Šířka dopravníkového pásu  

b   [m]   Využitelná šířka pásu  

b1   [m]   Světlá šířka bočního vedení  

d   [m]   Tloušťka pásu  

d1   [m]   Průměr hnaného bubnu  

D2   [mm]   Vnější průměr bubnu  

d2   [m]   Vnitřní průměr bubnu  

f   [-]   Globální součinitel tření 

F  [N]  Průměrný tah v pásu na buben  

F1   [N]   Tahová síla v nosné větvi  

F2   [N]   Tahová síla vratné větvi  

Fa   [N]  Odpor shrnovače materiálu  

FA1   [N]  Reakční síla působící na plášť hnaného bubnu  

FA2   [N]   Síla namáhající osu hnaného bubnu  

FB1   [N]   Reakční síla působící na plášť hnaného bubnu  

FB2   [N]   Síla namáhající osu hnaného bubnu  

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

FC   [N]   Výsledná síla působící na buben  

Fc2   [N]   Reakční síla v ložisku  

Fd2   [N]  Reakční síla v ložisku  

FDP   [N]  Dovolená síla v pásu  

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

           v oblasti urychlovaní 

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

FH   [N]  Hlavní odpory  

FL   [N]  Odpor ohybu pásu na bubnech  

Fmax   [N]   Největší tahová síla  
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FN   [N]  Vedlejší odpory  

Fn   [N]   Velikost napínací síly  

Fr   [N]   Odpor čističe pásu  

FS1   [N]   Přídavné hlavní odpory  

FS2   [N]   Přídavné vedlejší odpory 

FSt   [N]   Odpor k překonaní dopravní výšky  

Ft   [N]   Odpor v ložiskách hnaného bubnu  

FU   [N]   Obvodová síla  

FUmax   [N]  Maximální obvodová hnací síla  

Fε   [N]  Odpor vychýlených bočních válečků  

g   [m∙s
-2

]   Tíhové zrychlení  

H   [m]   Dopravní výška  

Im  [kg∙h
-1

] Největší hmotnostní dopravní výkon 

Iv   [m
3
∙s

-1
]  Objemová výkonnost  

k   [-]   Součinitel sklonu  

k1   [-]  Součinitel korekce vrchlíku  

ko  [-]   Bezpečnost k MSP  

L   [m]   Osová vzdálenost mezi bubny  

Lcelk   [m]   Celková délka dopravníku 

l   [m]   Délka bočního vedení násypky  

lb   [m]   Urychlovací délka  

Momax   [N∙m
-1

]  Maximální ohybový moment na bubnu  

mp   [kg]   Hmotnost pásu 

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

P1   [-]  Počet válečkových stolic v horní větvi  

P2   [-]   Počet válečkových stolic v dolní větvi  

PA   [W]   Potřebný provozní výkon poháněcího bubnu  

PM   [W]   Potřebný provozní výkon poháněcího bubnu  

Q   [kg∙h
-1

]  Dopravní výkon  

q   [N∙m
-1

]  Spojité zatížení na bubnu  

q1   [kg]   Hmotnost rotujících částí válečků horní větvi  

q2   [kg]  Hmotnost rotujících částí válečků dolní větvi  

qB   [kg∙m
-1

]  Hmotnost 1 metru délky dopravního pásu  
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qG   [kg∙m

-1
] Hmotnost nákladu na 1 metr délky  

qRO  [kg∙m
-1

] Hmotnost rotujících částí válečků na 1 metr délky v horní větvi 

qRU   [kg∙m
-1

]  Hmotnost rotujících částí válečků na 1 metr délky v dolní větvi  

Rmp   [N∙mm
-1

]  Pevnost pásu v tahu  

S   [m
2
]   Plocha průřezu dopravovaného materiálu  

S1   [m
2
]   Plocha vrchlíku  

S2  [m
2
]   Plocha korýtka  

ST   [m
2
]   Teoretická plocha průřezu dopravovaného materiálu 

tč   [m]   Tloušťka čističe pásu v [m∙s
-1

] rychlost pásu  

v   [m∙s
-1

]   Rychlost pásu 

v0   [m∙s
-1

]   Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu  

Wo  [m
3
]   Modul průřezu v ohybu  

α   [°]  Sypný úhel materiálu  

β   [°]  Úhel sklonu bočních válečků  

δ   [°]   Úhel sklonu dopravníku  

η   [-]   Celková účinnost elektropohonu  

θ   [°]   Dynamický sypný úhel dopravované hmoty  

𝜆   [-]   Úhel sklonu válečků ve stolici  

μ  [-]   Součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem 

μ1  [-]   Součinitel tření mezi materiálem a pásem  

μ2   [-]  Součinitel tření mezi materiálem a bočním vedení  

μ3   [-]   Součinitel tření mezi pásem a čističem pásu  

ζo   [MPa]   Ohybové napětí  

ζdov   [MPa]   Dovolené napětí v ohybu  

𝜉   [-]   Součinitel rozběhu  

ρ  [kg∙m
-3

]  Sypná hmotnost  

φ   [°]   Úhel opásání 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Výkres sestavy PÁSOVÝ DOPRAVNÍK  

Výkres sestavy NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 

Výkres svarku HNANÝ BUBEN 

Výkres výrobní HNANÝ BUBEN 

 

Další přílohy  

CD s elektronickou verzí bakalářské práce a výkresy ve formátu PDF. 


