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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku, který je 

součástí dřevozpracující linky štěpkovače. Hlavním úkolem je navrhnout výškově stavitelný 

a zalamovací pásový dopravník pro dopravu dřevní štěpky se sklonem dopravování do 45°, 

dopravním výkonem 7000 kg∙h-1
 a délkou dopravníku 6 m. Práce obsahuje rešeršní rozbor 

pásových dopravníku pro šikmý sklon dopravy, dále funkční výpočet dle normy ČSN ISO 

5048, návrh pohonů vyvozených od traktoru, pevnostní výpočet hnaného bubnu, rámové 

konstrukce a kontrolní výpočet napínacího zařízení. K práci je přiložena požadovaná 

výkresová dokumentace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pásový dopravník, dopravní pás, příčný unašeč, traktor, hydraulický pohon, dřevní štěpka 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with construction design of belt conveyor, which is part of 

woodworking chipper line. The main task is design height adjustable and folding belt 

conveyor for transporting wood chips and the slope of transport is to 45°, traffic performance 

of 7000 kg∙h-1
 and 6 m length of the conveyor. The thesis includes a search report of angled 

belt conveyors, next function calculation of belt conveyor according to norm ČSN ISO 5048, 

design of drives derived from the tractor, strength calculation of driven drum, frame 

construction and control calculation of tensioning devices. The work is accompanied by 

required drawing documentation. 

 

 

KEYWORDS 

belt conveyor, conveyor belt, traverse cleats, tractor, hydraulic drive, wood chips 



BRNO 2017 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

FIALA, L. Pásový dopravník pro dopravu kusového materiálu. Brno, 2017. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilního a 

dopravního inženýrství. 67 s. Vedoucí bakalářské práce Jaroslav Kašpárek. 

 



BRNO 2017 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

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

Ing. Jaroslava Kašpárka, Ph.D. a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne 26. května 2017 …….……..………………………………………….. 

Lukáš Fiala 



BRNO 2017 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Jaroslavu Kašpárkovi, Ph.D. za 

cenné rady, ochotu a poskytnuté materiály, které mi pomohli při zpracování mé bakalářské 

práce. Dále děkuji rodině za morální i finanční podporu při studiu. 



BRNO 2017 

 

 

8 
 

OBSAH 

 

OBSAH 

Úvod .................................................................................................................................... 11 

1 Pásové dopravníky ....................................................................................................... 12 

1.1 Pásové dopravníky pro šikmý sklon dopravy.......................................................... 12 

1.1.1 Druhy pásových dopravníků pro šikmý až svislý sklon dopravy ...................... 12 

1.2 Rozbor dopravovaného materiálu ........................................................................... 14 

1.2.1 Definice dřevní štěpky .................................................................................... 14 

1.2.2 Vlastnosti dřevní štěpky .................................................................................. 14 

1.2.3 Rozdělení dřevní štěpky podle kvality a dalších příměsí .................................. 15 

2 Volba komponent a konstrukční návrh pásového dopravníku ....................................... 16 

2.1 Dopravní pás .......................................................................................................... 16 

2.1.1 Příčné unašeče ................................................................................................ 17 

2.1.2 Vlnovec .......................................................................................................... 17 

2.1.3 Způsob spojení pásu........................................................................................ 18 

2.2 Válečkové držáky a válečky ................................................................................... 18 

2.2.1 Držáky válečků ............................................................................................... 18 

2.2.2 Válečky .......................................................................................................... 20 

2.3 Bubny .................................................................................................................... 20 

2.3.1 Hnací buben .................................................................................................... 20 

2.3.2 Hnaný buben................................................................................................... 21 

2.4 Nosná konstrukce................................................................................................... 22 

3 Volba pohonu pásového dopravníku ............................................................................. 25 

3.1 Výběr traktoru ....................................................................................................... 25 

3.2 Mechanický pohon ................................................................................................. 25 

3.2.1 Zařazení otáček výstupního hřídele ................................................................. 25 

3.2.2 Kardanový hřídel ............................................................................................ 26 

3.3 Hydraulický pohon ................................................................................................ 27 

3.3.1 Volba motoru .................................................................................................. 27 

4 Funkční výpočet ........................................................................................................... 31 

4.1 Zadané parametry .................................................................................................. 31 

4.2 Jmenovitá dopravní rychlost .................................................................................. 31 

4.3 Dopravní množství ................................................................................................. 31 

4.3.1 Objem dopravovaného materiálu v jedné komoře ............................................ 31 

4.3.2 Dopravní množství.......................................................................................... 32 

4.4 Dopravní výkon ..................................................................................................... 32 

4.5 Pohybové odpory pásového dopravníku ................................................................. 33 



BRNO 2017 

 

 

9 
 

OBSAH 

 
4.5.1 Hlavní odpory ................................................................................................. 33 

4.5.2 Vedlejší odpory .............................................................................................. 34 

4.5.3 Přídavné hlavní odpory ................................................................................... 36 

4.5.4 Přídavné vedlejší odpory ................................................................................. 36 

4.5.5 Odpor k překonání dopravní výšky ................................................................. 36 

4.6 Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu ........................................................ 37 

4.7 Výkon pohonu ....................................................................................................... 37 

4.7.1 Potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku .................................. 37 

4.7.2 Potřebný provozní výkon poháněcího motoru ................................................. 37 

4.8 Síly v pásu ............................................................................................................. 37 

4.8.1 Maximální obvodová síla ................................................................................ 37 

4.8.2 Přenos obvodové síly na poháněcím bubnu ..................................................... 38 

4.8.3 Omezení podle průvěsu pásu ........................................................................... 38 

4.8.4 Největší tahová síla v pásu .............................................................................. 39 

4.8.5 Kontrola pevnosti pásu v tahu ......................................................................... 39 

4.8.6 Tahová síla v dolní větvi pásu ......................................................................... 39 

4.8.7 Tahová síla v horní větvi pásu ......................................................................... 39 

4.8.8 Výsledná síla působící na buben ..................................................................... 39 

5 Výpočet pohonů ........................................................................................................... 40 

5.1 Výpočet mechanického pohonu.............................................................................. 40 

5.1.1 Potřebné otáčky vývodového hřídel ................................................................ 40 

5.2 Výpočet hydraulického pohonu .............................................................................. 40 

5.2.1 Otáčky hydromotoru ....................................................................................... 40 

5.2.2 Potřebný průtok hydraulické kapaliny hydromotorem ..................................... 41 

5.2.3 Minimální geometrický objem hydraulického motoru ..................................... 41 

6 Pevnostní výpočet ........................................................................................................ 42 

6.1 Kontrola rámu na ohyb .......................................................................................... 42 

6.1.1 Hmotnost Pasového dopravníku ...................................................................... 42 

6.1.2 Průběh VVÚ na rámu pásového dopravníku.................................................... 44 

6.1.3 Reakční síly v podporách ................................................................................ 44 

6.1.4 Kontrolní výpočet bezpečnosti rámu pásového dopravníku ............................. 47 

6.2 Kontrolní výpočet pláště napínacího bubnu na ohyb............................................... 48 

6.2.1 Průběh VVÚ na plášti napínacího bubnu ......................................................... 49 

6.2.2 Spojité zatížení na plášti napínacího bubnu ..................................................... 49 

6.2.3 Silové reakce od čel napínacího bubnu ............................................................ 50 

6.2.4 Kontrolní výpočet bezpečnosti pláště napínacího bubnu .................................. 50 



BRNO 2017 

 

 

10 
 

OBSAH 

 
6.3 Kontrolní výpočet hřídele napínacího bubnu na ohyb ............................................. 52 

6.3.1 Průběh VVÚ na hřídeli napínacího bubnu ....................................................... 52 

6.3.2 Síly působící na hřídel napínacího bubnu ........................................................ 52 

6.3.3 Silové reakce na hřídel napínacího bubnu v místě ložisek ............................... 53 

6.3.4 Kontrolní výpočet bezpečnosti hřídele napínacího bubnu ................................ 53 

6.4 Kontrolní výpočet šroubů napínacího zařízení na vzpěr .......................................... 55 

6.4.1 Síla působící na napínací šroub ....................................................................... 56 

6.4.2 Kvadratický moment průřezu napínacího šroubu ............................................. 56 

6.4.3 Plocha průřezu napínacího šroubu ................................................................... 56 

6.4.4 Poloměr setrvačnosti napínacího šroubu.......................................................... 56 

6.4.5 Redukovaná délka napínacího šroubu ............................................................. 57 

6.4.6 Štíhlost prutu .................................................................................................. 57 

6.4.7 Zhodnocení výpočtu ....................................................................................... 57 

6.4.8 Tlak ve šroubu ................................................................................................ 57 

6.4.9 Kontrola závitové tyče na prosty tlak .............................................................. 57 

7 Pokyny pro složení pásového dopravníku ..................................................................... 58 

Závěr ................................................................................................................................... 59 

Seznam použitých zkratek a symbolů ................................................................................... 62 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 67 

 



BRNO 2017 

 

 

11 
 

ÚVOD 

 

ÚVOD 

 

Pásové dopravníky jsou zařízení, která se využívají k dopravě sypkých látek i kusového 

materiálu a to převážně ve vodorovném nebo mírně šikmém směru. Nosný i tažný orgán pro 

přepravovaný materiál zde tvoří dopravní pás. Pásové dopravníky se řadí k nejpoužívanějším 

prostředkům dopravy sypkých látek a to zejména díky svým četným přednostem, kterými jsou 

vysoká dopravní rychlost, vysoký dopravní výkon, velké dopravní vzdálenosti, jednoduchá 

údržba, nízká energetická spotřeba, možnost nakládání a vykládání materiálu v kterémkoliv 

místě apod. Omezení možností použití pásových dopravníků běžných konstrukcí spočívá 

zejména při dopravě horkých materiálů a při šikmém sklonu dopravy. Podle druhu 

dopravovaného materiálu bývá maximální úhel stoupání 12 až 23° [2]. 

Cílem této bakalářské práce je navržení výškově stavitelného a pro přepravu zalamovacího 

pásového dopravníku pro dopravu materiálu typu dřevní štěpky. Práce se zabývá volbou 

komponent a funkčním výpočtem pásového dopravníku, který je proveden dle platné české 

normy ČSN ISO 5048. Následně je proveden výpočet a volba pohonů dopravníku. Na závěr je 

vypracován pevnostní výpočet vybraných součástí. K práci je vytvořena výkresová 

dokumentace, která obsahuje výkres sestavení pásového dopravníku, výkres svarku rámu a 

hnacího bubnu pásového dopravníku a výkres držáku válečku v nosné větvi.  
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

1 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

 

1.1 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY PRO ŠIKMÝ SKLON DOPRAVY 

Přeprava partikulárních hmot, která je realizována pomocí pásových dopravníků běžných 

konstrukcí, je omezena řadou faktorů. K jednomu z nejvýznamnějších patří úhel sklonu 

dopravy. Pásové dopravníky klasické konstrukce mohou pracovat pod maximálním úhlem 

přibližně 18 až 20° u dopravy směrem vzhůru a 13 až 15° u dopravy směrem dolů. Přípustný 

úhel dopravy je ovlivněn zejména součinitelem tření ve stykové ploše tzn. v místě styku 

dopravního pásu a přepravovaného materiálu. V různých průmyslových odvětvích je kladen 

požadavek na vysoký úhel sklonu dopravy pásovými dopravníky a to až na úhel 90°. Zde se 

využívá pásových dopravníků speciálních konstrukcí  [6].  

 

1.1.1 DRUHY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ PRO ŠIKMÝ AŽ SVISLÝ SKLON DOPRAVY 

 

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY S PROFILOVÝMI DOPRAVNÍMI PÁSY  

Pásové dopravníky s profilovými pásy se používají v případech, kdy je úhel sklonu 

dopravníku příliš vysoký pro dopravu pomocí hladkého dopravního pásu. Profilové dopravní 

pásy jsou vhodné pro dopravu sypkých, ale i kusových materiálů. Maximální úhel sklonu 

dopravy je přibližně 20 až 35° a závisí především na druhu dopravovaného materiálu. 

Profilové pásy zvyšují kapacitu dopravy a zabraňují sesouvání přepravovaného materiálu [8]. 

 

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY S DOPRAVNÍMI PÁSY S PŘÍČNÝMI UNAŠEČI A BOČNÍMI VLNOVCI 

Pásové dopravníky využívající dopravní pásy osazené bočními vlnovci a příčnými unašeči 

jsou určeny pro přepravu sypkých materiálů pod šikmým sklonem dopravy. V závislosti na 

typu a výšce příčných unašečů a bočních vlnovců lze dopravovat materiál pod úhlem až 90°. 

Tento speciální typ dopravního pásu umožňuje dopravu většího množství materiálu a 

zabraňuje spádu dopravovaného materiálu z dopravníku [9]. 

Obr. 1 Příklady profilových dopravních pásů [8] 
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

 

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY S KRYCÍM PÁSEM 

Pomocí krycího pásu lze dosáhnout zvýšení mezního úhlu sklonu dopravy pásového 

dopravníku s běžnou konstrukcí. Krycí pás je veden souběžně s větví nosného pásu. Tento pás 

vytváří vlastní tíhou a přídavnou silou tlak na materiál. Tím je zvýšena jeho přilnavost a 

soudružnost s nosným pásem. Výhodou pásových dopravníku s krycím pásem je možnost 

dopravy sypkého materiálu pod úhlem sklonu až do 90°, nezávislost dopravního výkonu na 

úhlu sklonu dopravy a vysoká dopravní rychlost. Nevýhodou je vyšší spotřeba energie, 

zvýšené opotřebení dopravního pásu a mnohdy složitá konstrukce [5]. 

 

Obr. 2 Příklad pásu s příčnými unašeči a bočními vlnovci 

Obr. 3 Konstrukce pásového dopravníku s krycím pásem [5] 
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TRUBKOVÉ PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

U trubkového dopravníku je dopravní pás tvarován do uzavřeného tvaru. V místě nakládáni 

materiálu je pás otevřen, jakmile projde soustavou válečkových podpěr je přetvořen do tvaru 

trubice. Pás je po celou dobu dopravy v uzavřeném tvaru. V místě výsypu dopravovaného 

materiálu, se pás vrací do otevřené polohy. Materiál opouští dopravník obvyklým způsobem a 

to pomocí výsypného bubnu [5]. 

 

1.2 ROZBOR DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 

 

1.2.1 DEFINICE DŘEVNÍ ŠTĚPKY 

Dřevní štěpka je strojně nasekaná nebo nadrcená dřevní hmota na částice. Vzniká jako odpad 

při lesní těžbě a průmyslovém zpracování dřeva nebo cíleným drcením dřevních částí. Jedná 

se o biopalivo využívané v domácnostech i velkých budovách [7]. 

 

1.2.2 VLASTNOSTI DŘEVNÍ ŠTĚPKY 

Objemová hmotnost [22]:                    

Statický sypný úhel [23]:         

Zrnitost [7]:                 

Obr. 4 Příklad trubkového pásového dopravníku [5] 
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 

1.2.3 ROZDĚLENÍ DŘEVNÍ ŠTĚPKY PODLE KVALITY A DALŠÍCH PŘÍMĚSÍ 

Rozdělení dle online článku [7]. 

 

ZELENÁ ŠTĚPKA 

Takzvaná lesní štěpka, která se získává ze zbytků po lesní těžbě. Nachází se v ní části 

drobných větví, ale také listí a jehličí. Jelikož se zpracovává čerstvá hmota, je obsah vody 

v této štěpce vysoký. 

 

HNĚDÁ ŠTĚPKA 

Štěpka získaná ze zbytkových částí kmenů, větví, pilařských odřezků apod. Dřevo není před 

zpracováním odkorněno, proto lze na jednotlivých štěpkách rozpoznat části kůry. 

 

BÍLÁ ŠTĚPKA 

Bílá štěpka se získává výhradně z odkorněného dříví, obvykle se jedná o odřezky z pilařské 

výroby. Na jednotlivých štěpkách se nenachází žádné kusy kůry. Využívá se především pro 

výrobu dřevotřískových desek. 

Obr. 5 Dřevní štěpka vyrobená nožovým štěpkovačem [7] 
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VOLBA KOMPONENT A KONSTRUKČNÍ NÁVRH PÁSOVÉHO DOPRAVNÍK 

2 VOLBA KOMPONENT A KONSTRUKČNÍ NÁVRH PÁSOVÉHO 

DOPRAVNÍKU 

 

2.1 DOPRAVNÍ PÁS 

Podle způsobu použití a výpočtových požadavků je zvolen pás Flexam EM 8/2 0+04 zelený 

AS FG o šířce B = 400 mm od společnosti Ammeraal Beltech s.r.o. Z důvodu možnosti práce 

pásového dopravníku pod úhlem sklonu až 45° je pás osazen od výrobce příčnými unašeči a 

vlnovcem. 

 

Tab. 1 Vlastnosti pásu [10] 

Povrch transportní vrstvy  Hladký 

Materiál transportní vrstvy  PVC 

Materiál tažné vrstvy  Polyester 

Počet vrstev  2 

Tloušťka [mm] 1,9 

Hmotnost [kg/m
2
] 2,1 

Dovolená tažná síla na jednotku šíře [N/mm] 14 

Přípustná stálá teplota [°C] -15 ÷ 80 

Minimální průměr bubnu [mm] 25 

Koeficient tření proti ocelovému bubnu [-] 0,15 

Obr. 6 Pás Flexam EM 8/2 0+0,4 zelený AS FG [10] 
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2.1.1 PŘÍČNÉ UNAŠEČE 

Protože pásový dopravník může pracovat pod úhlem sklonu až 45° je pás osazen příčnými 

unašeči z PVC typu TW 90° - 100. Unašeče zabraňují sesouvání dopravovaného materiálu. 

Rozteč unašečů je lK = 329,5 mm (39 kusů). Příčné unašeče jsou na pás vysokofrekvenčně 

přivařeny. 

 

Tab. 2 Parametry příčných unašečů [11]  

Rozměr [mm] 

Délka  Výška Šířka paty 
Min. rozteč 

unašečů 

Min. průměr 

bubnu 

298 100 70 140 180 

 

2.1.2 VLNOVEC 

Na pás je také vysokofrekvenčně přivařen boční vlnovec BK 45 – 100, který je vyroben 

z PVC. Vlnovec umožňuje dopravu většího množství materiálu a zabraňuje spadávání 

dopravovaného materiálu z pásu. 

Výška vlnovce [11]:  100 mm 

Min. průměr bubnu [11]: 250 mm 

Obr. 7 Příčný unašeč 
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2.1.3 ZPŮSOB SPOJENÍ PÁSU 

Pás je spojen přímo od výrobce prstovým spojem kolmým. Jedná se o nejpoužívanější typ 

spojení pásu. Tímto spojem lze dosáhnuto vysoké pevnosti, která je závislá na délce prstů 

[21]. 

 

2.2 VÁLEČKOVÉ DRŽÁKY A VÁLEČKY 

 

2.2.1 DRŽÁKY VÁLEČKŮ 

Držáky válečků v nosné i vratné větvi dopravníku jsou vyrobeny z plochých tyčí 90x5 ČSN 

EN 100 58. Tyto tyče jsou ohnuty do požadovaného tvaru a jsou na nich vyrobeny drážky pro 

uložení válečků. Každý držák je k rámu připevněn pomocí dvou šroubů. Rozteč držáků 

v nosné větvi je 0,6 m a 1,2 m ve větvi vratné. 

Obr. 8 Rozměry bočního vlnovce [11] 

Obr. 9 Příklad spojení pásu prstovým spojem [21] 
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VOLBA KOMPONENT A KONSTRUKČNÍ NÁVRH PÁSOVÉHO DOPRAVNÍK 

 

Tab. 3 Rozměry držáku v nosné větvi 

Rozměr [mm] 

B E A H C F D 

90 12 87 36,25 40 14 27 

       

 

Obr. 11 Držák válečku ve vratné větvi 

Obr. 10 Držák válečku v nosné větvi 
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Tab. 4 Rozměry držáku ve vratné větvi 

Rozměr [mm] 

B E A H C F D 

90 12 87 96 40 14 27 

 

2.2.2 VÁLEČKY 

V nosné i vratné větvi pásového dopravníku jsou použity válečky od firmy Transroll s.r.o. 

s katalogovým označením  63x500/6204. Jedná se o standardní válečky, které jsou v souladu 

s normami ČSN 26 1102 a ČSN ISO 1537. Plášť válečku je vyroben z ocelové trubky o 

tloušťce 3 mm. Osa válečku je osazena kuličkovým ložiskem a labyrintovým těsněním, které 

zabraňuje vnikání nečistot k ložisku [12]. 

 

Tab. 5 Technické parametry hladkých válečků [12] 

Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 

L L1 L2 Rot. dílů Celková 

500 508 546 2,5 4,0 

 

2.3 BUBNY 

 

2.3.1 HNACÍ BUBEN 

Pohon pásového dopravníku je vyvozen od traktoru, proto je hnací buben o vnějším průměru 

250 mm, délce 500 mm a tloušťce pláště 8 mm umístěn na podávacím konci pásového 

dopravníku. Hnací buben je vyroben jako svarek z oceli 1.0040 (ČSN 11 423). Svarek se 

skládá z vnějšího pláště, dvou čel a hřídele.  

Obr. 12 Váleček hladký [12] 
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Hnací buben je uložen ve dvou ložiskových jednotkách od firmy SKF CZ a.s. s označením 

FYTJ 40 TF, ve kterých jsou použita kličková ložiska od téže firmy s označením YAR 208 – 

2F. 

HŘÍDEL HNACÍHO BUBNU 

Hřídel hnacího bubnu je vyrobena z kruhové tyče válcované za tepla Ø 45 ČSN 42 5510. Na 

jednom konci je hřídel zakončena rovnobokým drážkováním s označením 1"3/8 Z 6 DIN 

9611 A pro možnost připojení kardanového hřídele. Na druhém konci o Ø 22 mm je vyrobena 

drážka pro pero. Zde je možné připojení hydromotoru, přes pružnou hřídelovou spojku.  

 

2.3.2 HNANÝ BUBEN 

Hnaný buben je umístěn na spádovém konci pásového dopravníku a jeho hlavním úkolem je 

napínání pásu pomocí napínacího zařízení. 

Hnaný buben je vyroben stejným technologickým postupem jako buben hnací. Liší se pouze 

v použité hřídeli. Ta je v tomto případě vyrobena z kruhové tyče válcované za tepla Ø 40 

ČSN 42 5510.12 a je uložena ve dvou napínacích ložiskových jednotkách TUJ 30 TF od 

firmy SKF CZ a.s., ve kterých jsou použita kuličková ložiska od stejné firmy s označením 

YAR 206 – 2F. 

 

NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 

V tomto konstrukčním řešení pásového dopravníku je použito tuhé napínací zařízení. Jako 

napínací je využíván vratný buben. Posuv bubnu a tím i napínání pásu se provádí pomocí 

dvou napínacích šroubů s lichoběžníkovým závitem jednochodým Tr 16x2 o délce 250 mm. 

Napínání pásu se musí provádět postupně a rovnoměrně po obou jeho stranách tak, aby se 

vratný buben nedostal do šikmé polohy, která by mohla způsobit zbíhání pásu. Velikost 

předpětí je určena pouze odhadem.  Pás je napínán tak dlouho, dokud není dosaženo potřebné 

obvodové síly [2]. Napínací zařízení je umístěno na vnější straně rámu a samovolnému 

povolování šroubu je zabráněno pomocí pojišťovací matice. 

Obr. 13 Rozměry rovnobokého drážkováni 1" 3/8 Z 6 DIN 9611 A [13] 
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2.4 NOSNÁ KONSTRUKCE  

Vzhledem k nízké objemové hmotnosti dopravovaného materiálu a nízkému dopravnímu 

výkonu je zvolena konstrukce z ohýbaných plechů do tvaru „U“ profilu o rozměrech 220 x 60 

mm a tloušťce plechu 3 mm. Aby byla zajištěna dostatečná tuhost rámové konstrukce jsou 

tyto ohýbané plechy vyztuženy pomocí přivařených tyčí průřezu rovnoramenného L 

s označením L 30 x 3 – ČSN 42 5541.  

Konstrukce se skládá z horní a dolní části. Tyto části jsou vzájemně spojeny pomocí dvou 

čepů o průměru 30 mm. A Spodní část rámové konstrukce je uzpůsobena pro připojení ke 

štěpkovači pomocí čepů. 

K rámu jsou dále přišroubovány držáky válečků nosné i vratné větve dopravníku, vedení pro 

napínací ložiskovou jednotku, dosedací nohy zabraňující poškození pásu při složení 

dopravníku, konstrukce s okem sloužící k připojení lana navijáku a také konstrukce s válečky, 

přes které dochází k ohybu lana při zalamování dopravníku. 

 

 

Obr. 14 Napínací zařízen pásového dopravníku 
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PŘIPOJENÍ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU KE ŠTĚPKOVAČI 

Na spodní části nosné konstrukce pásového jsou přivařeny dva držáky čepu vyrobené z trubek 

TR Ø 42,4x4 ČSN 42 7515 o délce 30 mm. Spojení s potřebně upraveným štepkovačem je 

provedeno pomocí dvou čepů o Ø  34 mm. Toto spojení umožní sklápění dopravníku pomocí 

lana navijáku, který je umístěn na štěpkovači. Volba typu a přesné umístění navijáku není 

součástí řešení této práce. Lano navijáku je připojeno ke šroubu s okem, ten je zašroubovaný 

do konstrukce vyrobené z trubek TR 4HR 40x4 ČSN 42 5720. Tato konstrukce se nachází 

v horní části nosné konstrukce pásového dopravníku. 

 

ZALAMOVÁNÍ KONSTRUKCE 

Na horní i spodní část nosné konstrukce jsou přivařeny držáky čepů. Čepové spojení 

umožňuje skládání konstrukce pásového dopravníku. K oběma částem nosné konstrukce je 

přišroubována konstrukce s válečkem. Tyto válečky jsou určeny k vedení lana navijáku a 

zabraňují poškození pásu při skládání. Při provozu jsou obě části vzájemně sešroubovány 

pomocí křídlatého šroubu a matice. Toto spojení zaručí klidnější chod a vyšší tuhost stroje. 

Obr. 15 Nosná konstrukce pásového dopravníku (válečků a bubnů) 
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Obr. 16 Složená konstrukce pásového dopravníku 
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3 VOLBA POHONU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

Pásový dopravník je součástí zpracovatelské mobilní linky štěpkovače. Tato linka je 

poháněna traktorem. Pásový dopravník je možno pohánět pomocí hydraulického motoru, 

který je připojen k vnějšímu hydraulickému okruhu traktoru. Popřípadě pomocí zadního 

vývodového hřídele traktoru. 

 

3.1 VÝBĚR TRAKTORU 

K pohonu dopravníku je zvolen traktor Major 80 od firmy ZETOR TRACTORS a.s. Traktor 

Zetor Major se svým výkonem řadí do kategorie traktorů do 80 HP. Jedná se o univerzální 

zemědělský traktor, který se využívá k agregaci se zemědělskými stroji, průmyslovými 

adaptéry a pro zemědělskou přepravu [14]. 

Tab. 6 Technické parametry motoru a hlavní rozměry traktoru [14] 

Typ motoru TCD 2,9 L4 

Homologovaný výkon [kW] 55,4 

Jmenovité otáčky [min
-1

] 2200 

Počet válců 4 

Vrtání/zdvih [mm] 92/110 

Objem [cm
3
] 2925 

Max. točivý moment [Nm] 300 

Provozní hmotnost [kg] 3165 - 3300 

Max. délka [mm] 4702 

Max. šířka [mm] 1970 

Max. výška [mm] 2580 

Rozvor [mm] 2210 

 

3.2 MECHANICKÝ POHON 

Mechanický pohon pásového dopravníku je realizován pomocí zadního vývodového hřídele 

traktoru. Využito je závislých otáček tohoto hřídele. Výkon vývodového hřídele je roven 

plnému výkonu traktoru při jmenovitých otáčkách. 

 

3.2.1 ZAŘAZENÍ OTÁČEK VÝSTUPNÍHO HŘÍDELE 

Při využití závislých otáček vývodového hřídele je počet a smysl otáček závislý na zařazené 

poloze páky reverzace, zařazeném rychlostním stupni a skupině rychlostí zařazené pákou 

redukce [15]. 



BRNO 2017 

 

 

26 
 

VOLBA POHONU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

Pro zvolenou rychlost dopravního pásu              z kapitoly 4.2 jsou dle výpočtu z 

rovnice (31) zařazeny otáčky vývodového hřídele              .  

Tab. 7 Zařazení potřebných otáček vývodového hřídele při jmenovitých otáčkách motoru [15] 

Stupeň redukce Převodový stupeň Páka reverzace [min
-1

] 

L 2L 1000 

 

3.2.2 KARDANOVÝ HŘÍDEL 

Pro přenos pohonu na hnací buben dopravníku je k vývodovému hřídeli připojen 

homokinetický kardanový hřídel od italské firmy AMA Cardan. Kloub homokinetického 

kardanu je složen z prvků, které propojují dva kříže a díky tomu homokinetický kardan může 

pracovat pod úhlem 50° dlouhodobě a až 80° stupňů krátkodobě [16]. 

Tab. 8 Specifikace kardanového hřídele [16] 

Délka [mm] 1600 

Výkon při 540 min
-1

 [kW] 47 

Vidlice 1"3/8 Z 6 (35 mm, 6 zubů) 

Profil trubky Trojúhelník 

Hmotnost [kg] 35 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRVEK 

Mezi pásový dopravník a kardanový hřídel je instalováno prodloužení kardanového hřídele 

s volnoběžnou spojkou od téže firmy, která zabraňuje přenosu krouticího momentu na traktor 

při zpětném působení od stroje.  

Bezpečnostní krouticí moment volnoběžky [17]:               

Profil připojení [17]:     1"3/8 Z 6 (35 mm, 6 zubů)  

Obr. 17 Homokinetický kardanový hřídel [16] 
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3.3 HYDRAULICKÝ POHON 

 

3.3.1 VOLBA MOTORU 

Dle vypočteného minimálního geometrického objemu motoru z rovnice (34) je jako 

hydraulický pohon vybrán zubový hydraulický motor od společnosti Hydroma, spol. s.r.o. 

s označením ALM2-S-9-C0-E-E1, který splňuje požadavky na provozní výkon poháněcího 

motoru. S ohledem na umístění motoru a směru pohybu pásu je smysl jeho otáčení levotočivý. 

Hydromotor je s hnacím bubnem spojen pomocí pružné hřídelové spojky. 

 

Obr. 18 Prodloužení kardanového hřídele s volnoběžnou spojkou [17] 

Obr. 19 Rozměry hydromotoru ALM2-S-9-C0-E-E1[18] 
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Tab. 9 Parametry hydromotoru [18] 

Geometrický objem [      ] 6,4 

Max. tlak [MPa] 25 

Max. otáčky [min
-1

] 4000 

 

HŘÍDELOVÁ SPOJKA 

Pro přenos výkonu z hydraulického motoru na hnací buben pásového dopravníku je využito 

hřídelové pružné spojky GIFLEX GE-T 28A – 38B s pružným článkem 96 SHORE od 

společnosti CHIARAVALLI CZ a.s. Spojka je výrobcem upravena pro spojení hřídelí pomocí 

pera. 

Pružné hřídelové spojky slouží ke spojení zařízení mezi rotujícími hřídelemi. Zajišťují přenos 

krouticího momentu bez otřesů a vyrovnávají menší odchylky nesouososti mezi hřídely 

během provozu [19]. 

 

Obr. 20 Pružná hřídelová spojka GE-T 28A – 38B 96 SHORE [19] 
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Tab. 10 Rozměry hřídelové spojky GE-T 28A – 38B 96 SHORE [19] 

Rozměr  

 

[mm] 

C 35 

D 35 

E 20 

F 30 

M 4 

M1 65 

N 15 

R 27,5 

S 2,5 

L 90 

Náboj A Ø15H7 4P9 

Náboj B Ø22H7 6P9 

 

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÉHO POHONU 

Hydraulický motor je ovládán pomocí ovládacích pák vnějšího hydraulického okruhu 

traktoru. 

Hydromotor je zapojen do vnějšího okruhu hydrauliky traktoru pomocí rychlospojek se 

světlostí 12,5 mm odpovídajícím mezinárodnímu doporučení ISO. Vnější hydraulický okruh 

je vybaven dvousekčním rozvaděčem a ovládací páky tohoto okruhu jsou umístěny na pravém 

zadním blatníku traktoru [15]. 

 

REGULACE PRŮTOKU HYDRAULICKÉ KAPALINY K HYDROMOTORU 

Čerpadlo traktoru dodává při jmenovitých otáčkách motoru 50         hydraulické kapaliny. 

Dodávaný průtok kapaliny z čerpadla je nutné regulovat tak, aby bylo dosaženo 

požadovaných otáček hydromotoru a tím i dopravní rychlosti pásového dopravníku. Regulace 

je realizována pomocí třícestného škrtícího ventilu VRF-3V se stabilizací tlakového spádu od 

společnosti Hydrocom, spol. s.r.o.  

Tento škrtící ventil se používá k plynulému škrcení nezávisle na zatížení s možností tlakového 

využití přebytečného průtoku. Vstupní průtok se připojí k portu E, prioritní spotřebič na port 

P a na port S se připojí odpadní větev [20]. 
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Tab. 11 Parametry škrtícího ventilu VRF-3V [20] 

Max. tlak [MPa] 21 

Max. vstupní průtok [       ,] 55 

Max. prioritní průtok [       ,] 30 

Obr. 21 Škrtící ventil VRF-3V [20] 
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4 FUNKČNÍ VÝPOČET 

Funkční výpočet pásového dopravníku je proveden dle platné české normy ČSN ISO 5048 

[1]. 

 

4.1 ZADANÉ PARAMETRY 

Délka dopravníku:           

Požadovaný hmotnostní průtok:                 

Maximální pracovní sklon:          

 

4.2 JMENOVITÁ DOPRAVNÍ RYCHLOST 

Jmenovitá dopravní rychlost je zvolena pomocí literatury [2]. Z Tab 8.3 na str. 148 je pro 

dopravovaný materiál typu dřevní štěpky zvolena rychlost podle podobnosti vlastností 

s charakteristickým materiálem. 

Materiál:   neodírající v kusech 

Charakteristický materiál: uhlí, řepa, škrob, kusová sůl 

Rychlost [     ]:  1,6 až 2,5 

Zvolená dopravní rychlost:             

 

4.3 DOPRAVNÍ MNOŽSTVÍ 

U tohoto pásového dopravníku je použit dopravní pás s příčnými unašeči a bočními vlnovci, 

proto je dopravní množství pásového dopravníku vypočteno dle literatury [2] jako dopravní 

množství u komorových dopravníků.  

 

4.3.1 OBJEM DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU V JEDNÉ KOMOŘE 

            
  
 
           

 

(1)  

                     
      

 
            

                 

Kde: BK  [m] šířka komory, v tomto případě střední rozteč mezi vlnovci 

 lK [m] délka jedné komory 
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h [m] výška unašeče 

 δ [°]  úhel sklonu dopravníku   

 ρ1 [°] úhel sklonu dopravovaného materiálu v jedné komoře  

 

4.3.2 DOPRAVNÍ MNOŽSTVÍ 

Dopravní množství je vypočetno pro nejvyšší hodnotu objemové hmotnosti dopravovaného 

materiálu, z důvodu vytvoření nejvyššího možného zatížení dopravníku.  

              
  
  

 

 

(2)  

                 
          

      
 

                   

Kde:    [     ] dopravní rychlost 

 γ [      ] objemová hmotnost dopravovaného materiálu 

 

MINIMÁLNÍ DOPRAVNÍ MNOŽSTVÍ 

Pro splnění požadavků na dopravní množství pásového dopravníku je výpočet proveden i pro 

minimální hodnotu objemové hmotnosti dopravovaného materiálu                . 

                  
  
  

 

 

(3)  

                  
          

      
 

                                => Vyhovuje požadavkům 

 

4.4 DOPRAVNÍ VÝKON 

Vzhledem k použití dopravního pásu osazeného bočními vlnovci a příčnými unašeči je 

součinitel sklonu dopravníku zvolen k = 1. 

          
  
  

     

 

(4)  
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Kde: S [m
2
] největší plocha průřezu náplně pásu 

 k [-] součinitel sklonu dopravníku 

 

4.5 POHYBOVÉ ODPORY PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

 

4.5.1 HLAVNÍ ODPORY 

                                    

 

(5)  

                                                

         

Kde:  f [-]  globální součinitel tření 

 g [     ] tíhové zrychlení 

     [      ] hmotnost rotujících částí válečků na 1 m horní větve dopravníku 

     [      ] hmotnost rotujících částí válečků na 1 m dolní větve dopravníku 

    [      ] hmotnost 1 m dopravního pásu 

    [      ] hmotnost nákladu na 1 m pásu 

 

HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŮ NA 1 METR NOSNÉ VĚTVE DOPRAVNÍKU 

    
      

 
 

 

(6)  

    
     

 
 

                

Kde:     [kg] hmotnost rotujících částí válečku v nosné větvi 

    [-] počet válečků v nosné větvi 

 

HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŮ NA 1 METR VRATNÉ VĚTVE DOPRAVNÍKU 

    
      

 
 

 

(7)  
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Kde:     [kg] hmotnost rotujících částí válečku ve vratné větvi 

    [-] počet válečků ve vratné větvi 

 

HMOTNOST 1 METRU DOPRAVNÍHO PÁSU 

Výrobce neuvádí v technických listech hmotnosti bočních vlnovců ani příčných unašečů. 

Z tohoto důvodu je hmotnost 1 m
2
 pásu zvýšena o 50%. 

            

 

(8)  

               

               

Kde:    [kg] hmotnost 1m
2
 pásu udávaná výrobcem dle [10] 

 B [m] šířka pásu 

 

HMOTNOST NÁKLADU NA 1 METR PÁSU 

   
    

  
 

 

(9)  

   
           

   
 

              

 

4.5.2 VEDLEJŠÍ ODPORY 

                

 

(10)  
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ODPORY SETRVAČNÝCH SIL V MÍSTĚ NAKLÁDÁNÍ A V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ 

                

 

(11)  

                        

          

Kde:    [     ] složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu  

 

ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ 

Boční vedení není u této konstrukce použito, proto platí: 

       

 

(12)  

 

ODPOR OHYBU PÁSU NA BUBNECH 

V odporu ohybu pásu na bubnech musí být započten i odpor vlnovců, které jsou součástí 

pásu. Protože výrobce neudává odpor vlnovce při ohybu na bubnech, je výsledek dle rovnice 

z literatury [1] zvětšen na dvojnásobnou hodnotu. 

                    
 

 
  

 

 
  

 

(13)  

                      
    

   
  

      

    
  

          

Kde: F [N] průměrný tah pásu na bubnu, zvoleno F = 3000 N 

 d [m] tloušťka pásu dle [10]  

D [m] průměr hnacího bubnu 

 

ODPOR V LOŽISCÍCH HNANÉHO BUBNU 

         
  

  
    (14)  

         
    

    
      

         

Kde: d2 [m] průměr hřídele hnaného bubnu v místě ložisek 
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 D1 [m] průměr hnaného bubnu 

 FT [N] vektorový součet tahů v pasu, působící na bubnu, zvoleno FT = 3000 N 

 

4.5.3 PŘÍDAVNÉ HLAVNÍ ODPORY 

Přídavné hlavní odpory zahrnují odpor válečků vychýlených ve směru pohybu pásu a odpor 

tření o boční stěny násypky nebo bočního vedení, je-li po celé délce dopravníku [1]. 

U tohoto pásového dopravníku není použita násypka ani válečky vychýlené ve směru pohybu 

pásu, proto platí:  

        

 

(15)  

 

4.5.4 PŘÍDAVNÉ VEDLEJŠÍ ODPORY 

Přídavné vedlejší odpory zahrnují odpor čističů pásu a bubnu, odpor tření o boční stěny 

násypky nebo bočního vedení, je-li pouze v části délky dopravníku, odpor obracení dolní 

větve pásu, odpor shrnovačů dopravované hmoty z pásu a odpor shazovacího vozíku [1]. 

Z důvodu použití dopravního pásu s příčnými unašeči a bočními vlnovci není možné použít 

shrnovač dopravovaného materiálu ani čistič dopravního pásu, proto platí:  

        

 

(16)  

 

4.5.5 ODPOR K PŘEKONÁNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY 

           

 

(17)  

                  

           

Kde: H [m] dopravní výška 

 

DOPRAVNÍ VÝŠKA 

       
 

 
 

 

(18)  
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4.6 OBVODOVÁ SÍLA POTŘEBNÁ NA POHÁNĚCÍM BUBNU 

                     

 

(19)  

                     

          

 

4.7 VÝKON POHONU 

 

4.7.1 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHONU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

         

 

(20)  

            

            

 

4.7.2 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHÁNĚCÍHO MOTORU 

   
  
  

 

 

(21)  

   
      

   
 

            

Kde:    [-] účinnost převodů, zvoleno η1 = 0,9 

 

4.8 SÍLY V PÁSU 

 

4.8.1 MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ SÍLA 

            

 

(22)  

                

                

Kde:   [-] součinitel rozběhu, zvoleno        
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4.8.2 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY NA POHÁNĚCÍM BUBNU 

              
 

     
 

 

(23)  

              
 

         
 

                

Kde: µ [-] součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem, dle [10] µ = 0,15 

 φ [rad] úhel opásání poháněcího bubnu, zvoleno φ = 180° = π rad  

  

4.8.3 OMEZENÍ PODLE PRŮVĚSU PÁSU 

 

PRO NOSNOU VĚTEV 

       
            

   
 
     

 

 

(24)  

       
                   

       
 

               

Kde:     [m] rozteč válečků v nosné větvi 

  
 

 
 
   

 [-] největší dovolený průvěs pásu, zvoleno  
 

 
 
   

        

 

PRO VRATNOU VĚTEV 

       
       

   
 
     

 

 

(25)  

       
             

       
 

               

Kde: au [m] rozteč válečku ve vratné větvi 
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4.8.4 NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU 

              
 

     
    

 

(26)  

                  
 

        
    

              

 

4.8.5 KONTROLA PEVNOSTI PÁSU V TAHU 

          

 

(27)  

            

                

                          

Kde:      [N]  maximální dovolená tahová síla v pásu 

 pmax [      ] dov. tažná síla na jednotku šíře, dle [10]                  

 

4.8.6 TAHOVÁ SÍLA V DOLNÍ VĚTVI PÁSU 

        

 

(28)  

            

 

4.8.7 TAHOVÁ SÍLA V HORNÍ VĚTVI PÁSU 

   
  
   

 

 

(29)  

   
      

       
 

           

 

4.8.8 VÝSLEDNÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA BUBEN 

         

 

(30)  
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5 VÝPOČET POHONŮ 

 

5.1 VÝPOČET MECHANICKÉHO POHONU 

Traktor je schopen na vývodový hřídel přenášet plný výkon traktoru, proto jsou při výpočtu 

mechanického pohonu vypočítány pouze potřebné otáčky vývodového hřídele, odpovídající 

zvolené dopravní rychlosti.  

 

5.1.1 POTŘEBNÉ OTÁČKY VÝVODOVÉHO HŘÍDEL 

    
  

    
 

 

(31)  

    
   

      
 

              

                 

Pro pohon pásového dopravníku jsou z [15] zvoleny otáčky vývodového hřídele traktoru: 

              dle [15] 

 

5.2 VÝPOČET HYDRAULICKÉHO POHONU 

Pracovní tlak hydrauliky [15]:               

Průtok kapaliny ve vnějším hydraulickém okruhu traktoru [15]:               

Potřebný výkon dle rovnice (21):                 

 

5.2.1 OTÁČKY HYDROMOTORU 

   
  

   
 

 

(32)  
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5.2.2 POTŘEBNÝ PRŮTOK HYDRAULICKÉ KAPALINY HYDROMOTOREM 

   
  
  

 

 

(33)  

   
      

        
 

                      

                     

 

5.2.3 MINIMÁLNÍ GEOMETRICKÝ OBJEM HYDRAULICKÉHO MOTORU 

   
  

  
 

 

(34)  

   
            

    
 

                   

             t 

Jako hydraulický pohon je zvolen hydromotor s geometrickým objemem             t 

viz kapitola 3.3, který splňuje požadavky na potřebný provozní výkon hnacího motoru. 
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6 PEVNOSTNÍ VÝPOČET 

 

6.1 KONTROLA RÁMU NA OHYB 

Rám je složen z ohýbaných plechů do tvaru „U“ profilu o rozměrech 220 x 60 mm a tloušťce 

3 mm. Materiál ohýbaného plechu je 1.0038 (dle ČSN 11 375). 

Mez kluzu [4]:              

 

6.1.1 HMOTNOST PASOVÉHO DOPRAVNÍKU 

Ve výpočtu hmotnosti není zahrnuta hmotnost šroubů, svarů a součástí jejichž hmotnost je 

k celkové hmotnosti dopravníku zanedbatelná. 

 

HMOTNOST VÁLEČKŮ A VÁLEČKOVÝCH DRŽÁKŮ V NOSNÉ VĚTVI 

                    

 

(35)  

                

              

Kde:    [kg] hmotnost jednoho válečku dle výrobce z [12] 

     [-] počet válečků v nosné větvi  

     [kg] hmotnost jednoho držáku válečku v nosné větvi dle programu Inventor 

2014 

     [-] počet držáků válečků v nosné větvi 

 

HMOTNOST VÁLEČKŮ A VÁLEČKOVÝCH DRŽÁKŮ VE VRATNÉ VĚTVI 

                    

 

(36)  

                 

             

Kde:     [-] počet válečků ve vratné větvi 

     [kg] hmotnost jednoho držáku válečku ve vratné větvi dle programu 

Inventor 2014 

     [-] počet držáků válečků ve vratné větvi 
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HMOTNOST HNACÍHO A HNANÉHO BUBNU 

Hnací i hnaný buben jsou vyráběny, z tohoto důvodu je jejich hmotnost určena pomocí 

programu Inventor 2014. 

Hnací buben: 

             

 

(37)  

Hnaný buben: 

             

 

(38)  

 

HMOTNOST PÁSU 

                    

 

(39)  

                         

             

Kde: LP [m] celková délka dopravního pásu 

     [kg] hmotnost vlnovců určena pomocí programu Inventor 2014 

    [kg] hmotnost jednoho unašeče určena pomocí programu Inventor 2014 

    [-] počet unašečů 

 

HMOTNOST DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU V PLNĚ ZAPLNĚNÉM DOPRAVNÍKU 

         

 

(40)  

          

         

 

HMOTNOST RÁMU 

Hmotnost samotného rámu dopravníku je vypočtena pomocí programu Inventor 2014. 

           

 

 

 

 

(41)  
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HMOTNOST PLNĚ NALOŽENÉHO PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

                               

 

(42)  

                                        

              

 

6.1.2 PRŮBĚH VVÚ NA RÁMU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

 

6.1.3 REAKČNÍ SÍLY V PODPORÁCH 

Pásový dopravník může pracovat pod různým úhlem sklonu dopravy. Výpočet je proveden 

pro vodorovnou dopravu, kdy je tíhové zatížení působící na dopravník největší.  

 

TÍHOVÁ SÍLA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

          

 

(43)  

Obr. 22 Grafické znázornění průběhu VVÚ na rámu pásového dopravníku 
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SPOJITÉ ZATÍŽENÍ PŮSOBÍCÍ NA JEDEN OHÝBANÝ „U“ PROFIL  

Rám se skládá ze dvou ohýbaných „U“ profilů. Zatížení je na obě části rozloženo 

rovnoměrně, proto je výpočet proveden pouze pro jeden z ohýbaných profilů. 

   
   
   

 
 

 
 

 

(44)  

   
       

   
 
 

 
 

               

Kde:     [m] výpočtová délka rámu pásového dopravníku 

 

ROVNOVÁHA SIL V TEČNÉM SMĚRU 

     

                   

 

(45)  

 

ROVNOVÁHA SIL V NORMÁLOVÉM SMĚRU 

     

          

 

(46)  

 

ROVNOVÁHA MOMENTŮ K BODU L 

        

                      
   
 

   

 

(47)  

                              
   
 

   

Kde:    [m] vzdálenost mezi podporami 
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     [m] vzdálenost mezi rámem a okem pro lano ručního navijáku 

 Ɵ [°] úhel mezi lanem ručního navijáku a rámem, zvoleno       

 

SILOVÁ REAKCE V BODĚ L 

   
       

   
 

                
 

 

(48)  

   
          

   
 

                      
 

            

Silová reakce v tečném směru: 

            

 

(49)  

                  

            

Silová reakce v normálovém směru: 

            

 

(50)  

                 

              

 

SILOVÉ REAKCE V BODĚ K 

Silová reakce v tečném směru: 

                 

 

(51)  

                      

            

Silová reakce v normálovém směru: 

        

 

(52)  
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6.1.4 KONTROLNÍ VÝPOČET BEZPEČNOSTI RÁMU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

U rámu pásového dopravníku je provedena kontrola jednoho ohýbaného „U“ profilu 

vzhledem k MSP v místě působení největšího ohybového momentu. 

 

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT PŮSOBÍCÍ NA JEDEN „U“ PROFIL 

           
  
 

    
  
 

 
  
 

 

 

(53)  

             
   

 
       

   

 
 
   

 
 

                  

 

MODUL PRŮŘEZU V OHYBU OHÝBANÉHO „U“ PROFILU 

Modul průřezu v ohybu je pro „U“ profil vypočten dle [3]. Technologické rádiusy způsobené 

ohybem plechu jsou při výpočtu zanedbány. 

 

    
     

       
 

    
 

 

(54)  

    
                       

      
 

                 

 

Obr. 23 Rozměry ohýbaného„U“ profilu 
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MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ PŮSOBÍCÍ NA JEDEN „U“ PROFIL 

       
      

   
 

 

(55)  

       
      

         
 

                                

 

KONTROLNÍ VÝPOČET BEZPEČNOSTI K MSP 

   
   

      
 

 

(56)  

   
   

     
 

        

 

6.2 KONTROLNÍ VÝPOČET PLÁŠTĚ NAPÍNACÍHO BUBNU NA OHYB 

Plášť hnaného bubnu je vyroben z oceli 1.0040 ( dle ČSN 11 423).  

Mez kluzu [4]:            [4] 
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6.2.1 PRŮBĚH VVÚ NA PLÁŠTI NAPÍNACÍHO BUBNU 

 

Tab. 12 Rozměry napínacího bubnu potřebné pro pevnostní výpočet 

Rozměr [mm] 

B C L1 ØD1 ØD2 

400 8 464 250 230 

 

6.2.2 SPOJITÉ ZATÍŽENÍ NA PLÁŠTI NAPÍNACÍHO BUBNU 

  
  
 

 

 

(57)  

  
      

   
 

                

Obr. 24 Grafické znázornění průběhu VVÚ na vnějším plášti napínacího bubnu 
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6.2.3 SILOVÉ REAKCE OD ČEL NAPÍNACÍHO BUBNU 

 

ROVNOVÁHA SIL V TEČNÉM SMĚRU 

     

                

 

(58)  

 

ROVNOVÁHA MOMENTŮ K BODU A 

        

                  
    

 
    

 

(59)  

 

SILOVÁ REAKCE V BODĚ B 

    
       

    
  

      
 

 

(60)  

    
                

           
  

             
 

    262,7 N 

Kde: L1 [m] vzdálenost mezi čely napínacího bubnu 

 C [m] šířka čela napínacího bubnu 

 

SILOVÁ REAKCE V BODĚ A 

Protože se jedná o symetrické těleso, platí: 

         262,7 N 

 

(61)  

 

6.2.4 KONTROLNÍ VÝPOČET BEZPEČNOSTI PLÁŠTĚ NAPÍNACÍHO BUBNU 

U vnějšího pláště napínacího bubnu je provedena kontrola vzhledem k MSP v místě působení 

největšího ohybového momentu (bod I). 

 



BRNO 2017 

 

 

51 
 

PEVNOSTNÍ VÝPOČET 

 
MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT – BOD I 

             
    

 
    

 

 
 
 

 
 

 

(62)  

               
           

 
           

   

 
 
   

 
 

                  

 

MODUL PRŮŘEZU V OHYBU – BOD I 

    
     

    
  

     
 

 

(63)  

    
               

       
 

                 

Kde: D1 [m] vnější průměr pláště napínacího bubnu 

 D2 [m] vnitřní průměr pláště napínacího bubnu 

 

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ – BOD I 

        
       

   
 

 

(64)  

        
     

         
 

                             

 

KONTROLNÍ VÝPOČET BEZPEČNOSTI K MSP 

    
  

       
 

 

(65)  
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6.3 KONTROLNÍ VÝPOČET HŘÍDELE NAPÍNACÍHO BUBNU NA OHYB 

Hřídel napínacího bubnu je vyrobena ze stejného materiálu, jako jeho vnější plášť a to z oceli 

1.0040 (dle ČSN 11 423). 

 

6.3.1 PRŮBĚH VVÚ NA HŘÍDELI NAPÍNACÍHO BUBNU 

 

Tab. 13 Rozměry hřídele napínacího bubnu potřebné pro pevnostní výpočet 

Rozměry [mm] 

Ød1 Ød2 L2 L3 L4 

40 30 472 130 12 

 

6.3.2 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA HŘÍDEL NAPÍNACÍHO BUBNU 

Na hřídel působí reakční síly od čel napínacího bubnu. Tyto síly jsou stejně velké a opačně 

orientované. 

         262,7 N 

 

(66)  

         262,7 N 

 

(67)  

Obr. 25 Grafické znázornění průběhu VVÚ na hřídeli napínacího bubnu 
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6.3.3 SILOVÉ REAKCE NA HŘÍDEL NAPÍNACÍHO BUBNU V MÍSTĚ LOŽISEK  

 

ROVNOVÁHA SIL V TEČNÉM SMĚRU 

     

                

 

(68)  

 

ROVNOVÁHA MOMENTŮ K BODU C 

        

                                  

 

(69)  

 

SILOVÁ REAKCE V BODĚ D 

   
                  

         
 

 

(70)  

   
                             

              
 

           

Kde: L2 [m] vzdálenost mezi silovými reakcemi v bodě A a C (B a D) 

 L3 [m] vzdálenost mezi silovými reakcemi v bodě A a B 

 

SILOVÁ REAKCE V BODĚ C 

Protože se jedná o symetrické těleso, platí: 

              

 

(71)  

 

6.3.4 KONTROLNÍ VÝPOČET BEZPEČNOSTI HŘÍDELE NAPÍNACÍHO BUBNU 

Kontrola bezpečnosti hřídele napínacího bubnu je provedena ve dvou místech. V místě 

největšího ohybového momentu (bod II) a následně v místě přechodu hřídele z většího 

průměru na menší (bod III). 
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MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT – BOD II  

              

 

(72)  

                   

                  

 

MODUL PRŮŘEZU V OHYBU – BOD II 

    
    

 

  
 

 

(73)  

    
       

  
 

                  

Kde: d1 [m] velký průměr hřídele hnaného bubnu  

  

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ – BOD II 

        
       

   
 

 

(74)  

        
     

         
 

                                

 

KONTROLNÍ VÝPOČET BEZPEČNOSTI VZHLEDEM K MSP 

    
  

       
 

 

(75)  

    
   

     
 

          

 

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT – BOD III  

              

 

(76)  
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Kde:  L4 [m] vzdálenost reakce C (D) a změny průměru hřídele (koncentrátor napětí) 

 

MODUL PRŮŘEZU V OHYBU – BOD III 

    
    

 

  
 

 

(77)  

    
       

  
 

                  

Kde: d2 [m]  průměr hřídele hnaného bubnu v místě ložisek  

  

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ – BOD III 

        
       

   
   

 

(78)  

        
    

          
   

                               

 

KONTROLNÍ VÝPOČET BEZPEČNOSTI VZHLEDEM K MSP 

    
  

       
 

 

(79)  

    
   

     
 

          

 

6.4 KONTROLNÍ VÝPOČET ŠROUBŮ NAPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ NA VZPĚR 

Výpočet je proveden dle literatury [4]. Šrouby napínacího zařízení jsou vyrobeny z materiálu 

1.1141 (dle ČSN 12 020) 

Dovolené napětí v tlaku [3]:              
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6.4.1 SÍLA PŮSOBÍCÍ NA NAPÍNACÍ ŠROUB 

   
  
 

 

 

(80)  

   
      

 
 

           

 

6.4.2 KVADRATICKÝ MOMENT PRŮŘEZU NAPÍNACÍHO ŠROUBU  

     
     

 

  
 

 

(81)  

     
       

  
 

                 

Kde:     [mm] malý průměr závitu napínacího šroubu, dle literatury [3] 

 

6.4.3 PLOCHA PRŮŘEZU NAPÍNACÍHO ŠROUBU 

   
 

 
  

       

 
 
 

 

 

(82)  

   
 

 
  

       

 
 

 

 

              

Kde:     [mm] střední průměr závitu šroubu napínacího zařízení, dle literatury [3] 

 

6.4.4 POLOMĚR SETRVAČNOSTI NAPÍNACÍHO ŠROUBU 

   
    

  

 

 

(83)  
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6.4.5 REDUKOVANÁ DÉLKA NAPÍNACÍHO ŠROUBU 

     
  

  
 

 

(84)  

     
   

  
 

               

Kde:    [mm] délka šroubu v napínacím zařízení 

 

6.4.6 ŠTÍHLOST PRUTU 

  
    
 

 

 

(85)  

  
      

   
 

       

 

6.4.7 ZHODNOCENÍ VÝPOČTU 

      

 

(86)  

        => kontrolní výpočet závitové tyče na prostý tlak 

Kde:    [-] porovnávací štíhlost prutu pro ocel, dle literatury [3]       

 

6.4.8 TLAK VE ŠROUBU 

    
  

  

 

 

(87)  

    
     

      
 

             

 

6.4.9 KONTROLA ZÁVITOVÉ TYČE NA PROSTY TLAK 

        

 

(88)  
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7 POKYNY PRO SLOŽENÍ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

Složení pásového dopravníku je doporučeno pouze v případě převozu stroje na jiné místo tzn. 

neslouží k žádným jiným účelům.  

Samotné složení pásového dopravníku je jednoduchá činnost a nevyžaduje žádné speciální 

školení. Nejprve je nutné povolit a následně odebrat pojistný křídlatý šroub s maticí. Poté je 

pásový dopravník prostřednictvím navijáku zvednut do maximální možné polohy a je ukotven 

pomocí upínacího popruhu ke štepkovači. Následně je celá konstrukce pásového dopravníku 

povolováním lana navijáku složena. Povolování musí probíhat postupně a rovnoměrně tak, 

aby nedošlo k poškození dopravního pásu. Na závěr je složený pásový dopravník připoután ke 

štěpkovači pomocí dalšího upínacího popruhu s ráčnou. 
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 

 

Výsledkem této bakalářské práce je konstrukční návrh pásového dopravníku pro dopravu 

materiálu typu dřevní štěpky. V úvodní části jsou popsány pásové dopravníky, které se 

využívají pro šikmý nebo i strmý sklon dopravy. Následně jsou zvoleny komponenty 

pásového dopravníku na základě funkčního výpočtu, který je proveden dle české normy ČSN 

ISO 5048. Vzhledem k možnosti práce pásového dopravníku při sklonu dopravy až do 45° je 

zvolený pás osazen příčnými unašeči a bočními vlnovci. 

Dalším bodem práce je návrh rámové konstrukce dopravníku. Ta je složena ze dvou částí 

spojených pomocí dvou čepů, což umožňuje složení pasového dopravníku. Dále je konstrukce 

navržena pro připojení ke štěpkovači pomocí čepů, aby bylo možné toto spojení realizovat je 

nutné nejprve zvolený štěpkovač dostatečně upravit. 

V práci je dále proveden návrh pohonu pásového dopravníku. Ten je možno pohánět pomocí 

hydromotoru připojeného do vnějšího hydraulického okruhu traktoru nebo mechanicky. 

Mechanický pohon je realizován pomocí zadního vývodového hřídele traktoru. 

Na závěr je proveden kontrolní výpočet napínacího zařízení, pevnostní kontrola navržené 

rámové konstrukce a napínacího bubnu. 

Součástí práce je přiložená výkresová dokumentace, která obsahuje výkres sestavy 

navrženého pásového dopravníku, výkres svarku jedné části rámu, výkres svarku hnacího 

bubnu a výkres součásti držáku válečku v nosné větvi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

aK [mm] Zrnitost 

ao [m] Rozteč válečků v nosné větvi 

AŠ [mm
2
] Plocha průřezu napínacího šroubu 

au [m] Rozteč válečku ve vratné větvi 

B [m] Šířka pásu 

BK [m] Střední rozteč mezi vlnovci 

C [m] Šířka čela ozubeného bubnu 

d [m] Tloušťka pásu dle výrobce 

D [m] Průměr hnacího bubnu 

D1 [m] Průměr hnaného bubnu (vnější průměr pláště napínacího bubnu) 

d1 [m] Velký průměr hřídele hnaného bubnu 

d2 [m] Průměr hřídele hnaného bubnu v místě ložisek 

D2 [m] Vnitřní průměr pláště napínacího bubnu 

d2 [m] Průměr hřídele hnaného bubnu v místě ložisek 

dŠ2 [mm] Střední průměr závitu šroubu napínacího zařízení 

dŠ3 [mm] Malý průměr závitu napínacího šroubu 

f [-] Globální součinitel tření 

F [N] Průměrný tah pásu na bubnu 

F1 [N] Tahová síla v dolní větvi pásu 

F2 [N] Tahová síla v horní větvi pásu 

F2,min [N] Přenos obvodové síly na poháněcím bubnu 

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

FC [N] Výsledná síla působící na buben 

FD,min [N] Omezení podle průvěsu pásu pro vratnou větev 

FDOV [N] Maximální dovolená tahová síla v pásu 

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

v oblasti urychlování 

FH [N] Hlavní odpory 

FH,min [N] Omezení podle průvěsu pásu pro nosnou větev 

Fl [N] Odpor ohybu pásu na bubnech 

Fmax [N] Největší tahová síla v pásu 

FN [N] Vedlejší odpory 
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FPD [N] Tíhová síla pásového dopravníku 

FS1 [N] Přídavné hlavní odpory 

FS2 [N] Přídavné vedlejší odpory 

FST [N] Odpor k překonání dopravní výšky 

FŠ [N] Síla působící na napínací šroub 

Ft [N] Odpory v ložiskách hnaného bubnu 

FT [N] Vektorový součet tahů v pasu, působící na bubnu 

FU [N] Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 

FU,max [N] Maximální obvodová síla 

g [m∙s-2
] Tíhové zrychlení 

h [m] Výška unašeče 

H [m] Dopravní výška 

i [mm] Poloměr setrvačnosti napínacího šroubu 

Iv [m
3∙s-1

] Dopravní výkon 

JŠ [mm
4
] Kvadratický moment průřezu napínacího šroubu 

k [-] Součinitel sklonu dopravníku 

kK [-] Bezpečnost v ohybu „U“ profilu vzhledem k MSP 

kK1 [-] Bezpečnost v ohybu vzhledem k MSP – bod I 

kK2 [-] Bezpečnost v ohybu vzhledem k MSP – bod II 

kK3 [-] Bezpečnost v ohybu vzhledem k MSP – bod III 

L [m] Délka dopravníku 

L1 [m] Vzdálenost mezi čely napínacího bubnu 

L2 [m] Vzdálenost mezi silovými reakcemi v bodě A a C (B a D) 

L3 [m] Vzdálenost mezi silovými reakcemi v bodě A a B 

L4 [m] Vzdálenost reakce C (D) a změny průměru hřídele (koncentrátor 

napětí) 

lK [m] Délka komory 

LP [m] Celková délka dopravního pásu 

LPD [m] Výpočtová délka rámu pásového dopravníku 

LR [m] Vzdálenost mezi podporami 

LRD [m] Vzdálenost mezi rámem a okem pro lano ručního navijáku 

lred [mm] Redukovaná délka napínacího šroubu 

lŠ [mm] Délka šroubu v napínacím zařízení 
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mB1 [kg] Hmotnost hnacího bubnu 

mB2 [kg] Hmotnost hnaného bubnu 

mDM [kg] Hmotnost dopravovaného materiálu v plně zaplněném dopravníku 

mDO [kg] Hmotnost jednoho držáku válečku v nosné větvi 

mDU [kg] Hmotnost jednoho držáku válečku ve vratné větvi 

MKB [min-1] Bezpečnostní krouticí moment volnoběžky 

mNO [kg] Hmotnost válečků a válečkových držáků v nosné větvi 

MO,max [N∙m] Maximální ohybový moment působící na jeden „U“ profil 

MO,max1 [N∙m] Maximální ohybový moment – bod I 

MO,max2 [N∙m] Maximální ohybový moment – bod II 

MO,max3 [N∙m] Maximální ohybový moment – bod III 

   [kg] Hmotnost 1m
2
 pásu 

mPC [kg] Hmotnost pásu 

mPD [kg] Hmotnost plně zaplněného pásového dopravníku 

mR [kg] Hmotnost rámu 

    [kg∙m-1
] Hmotnost rotujících částí válečku v horní větvi 

    [kg∙m-1
] Hmotnost rotujících částí válečků v dolní větvi 

mVL [kg] Hmotnost vlnovců 

nM [min
-1

] Otáčky hydromotoru 

nO [-] Počet válečků v horní větvi 

nU [-] Počet unašečů 

nVH [min-1] Otáčky vývodového hřídele 

Ɵ [°] Úhel mezi lanem ručního navijáku a rámem 

PA [W] Potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku 

pD [MPa] Dovolené napětí v tlaku materiálu napínacího šroubu 

pH [MPa] Pracovní tlak hydrauliky 

PM [W] Potřebný provozní výkon poháněcího motoru 

pmax [N∙mm
-1

] Dovolená tažná síla na jednotku šíře pásu 

pŠ [MPa] Tlak na působící na šroub napínacího zařízení 

Q [kg∙h-1
] Požadovaný hmotnostní průtok 

q [N∙m-1
] Spojité zatížení na plášti hnaného bubnu 

   [kg∙m-1
] Hmotnost 1 m dopravního pásu 

   [kg∙m-1
] Hmotnost nákladu na 1 m pásu 
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QPD [kg∙h-1
] Dopravní množství pásového dopravníku 

    [kg∙m-1
] Hmotnost rotujících částí válečků na 1 m dolní větve dopravníku 

    [kg∙m-1
] Hmotnost rotujících částí válečků na 1 m horní větve dopravníku 

qU [N∙m-1
] Spojité zatížení působící na jeden „U“ profil 

RA1 [N] Silová reakce na plášť hnaného bubnu v bodě A 

RA2 [N] Silová reakce na hřídel hnaného bubnu v bodě A 

RB1 [N] Silová reakce na plášť hnaného bubnu v bodě B 

RB2 [N] Silová reakce na hřídel hnaného bubnu v bodě B 

RC [N] Silová reakce na hřídel hnaného bubnu v místě ložiska C 

RD [N] Silová reakce na hřídel hnaného bubnu v místě ložiska D 

RKx [N] Silová reakce v bodě K v normálovém směru 

RKy [N] Silová reakce v bodě K v tečném směru 

RL [N] Silová reakce v bodě L 

RLx [N] Silová reakce v bodě L v normálovém směru 

RLy [N] Silová reakce v bodě L v tečném směru 

S [m
2
] Největší plocha průřezu náplně pásu 

v0 [m∙s-1] Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu 

VK [m
3
] Objem dopravovaného materiálu v jedné komoře 

VM [cm
3
] Minimální geometrický objem hydraulického motoru 

vP [m∙s-1] Dopravní rychlost 

WO1 [m
3
] Modul průřezu v ohybu – bod I 

WO2 [m
3
] Modul průřezu v ohybu – bod II 

WO3 [m
3
] Modul průřezu v ohybu – bod III 

WOU [m
3
] Modul průřezu v ohybu ohýbaného „U“ profilu 

zDO [-] Počet držáků válečků v nosné větvi 

zDU [-] Počet držáků válečků ve vratné větvi 

zVO [-] Počet válečků v nosné větvi 

zVU [-] Počet válečků ve vratné větvi 

γ [kg∙m-3
] Objemová hmotnost dopravovaného materiálu 

γmin [kg∙m-3
] Minimální objemová hmotnost dopravovaného materiálu 

δ [°] Maximální pracovní sklon 

η1 [-] Účinnost převodů 

λ [-] Štíhlost prutu 
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λD [-] Porovnávací štíhlost prutu 

μ [-] Součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem 

ξ [-] Součinitel rozběhu 

ρ [°] Statický sypný úhel 

ρ1 [°] Úhel sklonu dopravovaného materiálu v jedné komoře 

σK [MPa] Mez kluzu materiálu pláště a hřídele hnaného bubnu 

σKU [MPa] Mez kluzu materiálu ohýbaného „U“ profilu 

σO,max [MPa] Maximální ohybové napětí působící na jeden „U“ profil 

σO,max1 [MPa] Maximální ohybové napětí – bod I 

σO,max2 [MPa] Maximální ohybové napětí – bod II 

σO,max2 [MPa] Maximální ohybové napětí – bod III 

φ [rad] Úhel opásání na poháněcím bubnu 

 
 

 
 
   

  
[-] Největší dovolený průvěs pásu 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Název Číslo výkresu Typ výkresu Počet listů 

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 1-3pSSZ-01-00 Výkres sestavy 1/4 

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 4-3pSSZ-01-00 Seznam položek 2/4 

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 4-3pSSZ-01-00 Seznam položek 3/4 

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 4-3pSSZ-01-00 Seznam položek 4/4 

RÁM – DOLNÍ ČÁST 2-3pSSZ-03-00 Výkres svarku 1/2 

RÁM – DOLNÍ ČÁST 2-3pSSZ-03-00 Seznam položek 2/2 

HNACÍ BUBEN 2-3pSSZ-02-00 Výkres svarku 1/1 

DRŽÁK VÁLEČKU – NOSNÁ 

VĚTEV 

4-3pSSZ-08 Výkres součásti 1/1 

 


