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Anotace  

 Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy horkých výkovků v automatizovaném 

kovárenském povozu, který je v úvodní části práce detailně představen se všemi specifiky, se 

kterými je třeba se při konstruování dopravníků vypořádat. V rámci práce je proveden výběr 

vhodného typu dopravníku a představen návrh transportního prvku. S uvážením specifik 

kovárenského provozu a po diskusi se zadavatelem práce a odborníky z oboru byl zvolen 

dopravník s přepravním pásem tvořeným dvěma paralelními řetězy spojenými ocelovými můstky, 

které nesou přepravované výkovky. Protože práce vytváří východisko pro návrh konstrukce celého 

dopravníku, byly důležité konstrukční uzly popsaného dopravního pásu podrobeny analytickým 

kontrolním výpočtům a upraveny vždy tak, aby kontrolám vyhověly. Výstup práce je tak plně 

použitelný požadovanému účelu a zadavatel práce, spol. Contra Praha s. r. o., může z výsledků 

práce dále vycházet. Součástí výstupu práce je také dílčí výkresová dokumentace některých 

komponent.  

 

Abstrakt  

 

 This bachelor thesis deals with transportation of hot forgings in automated forging 

operation, which is described in detail in introductory part with all the specifics, that are 

important in construction of conveyors. One part of my bachelor thesis focuses on choosing the 

right type of conveyor and introduction of a new design of transport element. The conveyer with 

conveyor belt that composes of two parallel chains binded by steel clutches, that are not 

transported forgings was chosen after considering all aspects of forging operation and after 

discusion with the contracting authority and specialists in the field. Important construction nodes 

of conveyor belt described above were subject to analytical control calculations and modified to 

suit regulations and controls because this bachelor thesis creates the base of preposition of 

construction the whole conveyor. Final output of my work is fully usable for the intended purpose 

and the contracting authority, spol. Contra Praha s. r. o., may proceed from the results of the 

thesis. Another part of thesis output is also partial drawing documentation of some components. 
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1 Úvod 

 Dopravníková technika má nezastupitelné místo v moderní produkci, protože jejím 

prostřednictvím je řešena logistika materiálu výrobním procesem. Správně navržený dopravník tak 

často hraje významnou roli v celkové pracnosti a nákladovosti výroby. Obecně lze konstatovat, že 

dopravníky jsou prvky, bez kterých se dnešní moderní výroba neobejde. Velké nároky na rychlost 

výroby, vysokou produktivitu, ekonomičnost a minimalizaci lidského faktoru dále přenáší průmysl 

do doby automatizace. Prakticky každý výrobní proces, ve kterém se pohybuje velký objem 

materiálu, musí mít dnes precizně propracovanou dopravu. Současně každý výrobní proces je 

svým způsobem specifický a specifické tak jsou i požadavky kladené na dopravníkové tratě 

a manipulátory. Ve výrobní praxi lze nalézt řadu různých pracovních prostředí, které určují 

parametry dopravníků.  

 Jedny z velmi nepříjemných pracovních podmínek vytváří prostředí kováren. Přemisťovaný 

materiál v kovárně dosahuje teplot až 1300°C. Běžně projde provozem až 20 000 tun oceli za rok. 

Výrobky, které je zapotřebí přesouvat, mohou mít hmotnost od několika gramů (šrouby a matice), 

až po tisíce kilogramů vážící sochory a ingoty. S tím jsou spojené i jejích rozdílné rozměry. Při 

konstruování dopravníku je nutné brát v potaz i velkou prašnost prostředí. Pro každý produkt je 

třeba zvolit specifický dopravník. Dopravníky pro takto náročné prostředí jsou z velké části 

vyráběné na míru pro daný produkt a potřebnou vzdálenost přesunu.        

 

2 Cíl práce 

 Cílem této práce je ve spolupráci se zadavatelem tématu, spol. Contra Praha s.r.o., 

provést rešerši používaných dopravníků k dopravě dílů o tvářecí teplotě v provozu kovárny a na 

jejím základě navrhnout vhodný typ dopravníku včetně transportního členu pro konkrétní produkt 

určený zadavatelem.   
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3 Teoretická východiska  

 Následující kapitoly přináší přehled informací s vazbou k tématu práce, které mají vliv na 

výběr vhodného typu dopravníku pro daný účel a návrh jeho komponentu.   

  

3.1 Technologie kování  

 Kování je velmi využívaná technologie tváření za tepla. Účelem kování je kromě změny 

tvaru a rozměru také dosažení lepších materiálových vlastností vyšší pevnost a houževnatost. 

Materiál se při kování ohřeje na tvářecí teplotu, která může dosahovat až 1300°C, která umožňuje 

použít menší potřebnou sílu pro kování. Ohřátý materiál dále tvarován kováním. Kování dělíme na 

volné a zápustkové. Výsledkem kování je výkovek.  

 

3.1.1  Volné kování  

 Základem volného kování jsou operace zahrnující pěchování, prodloužení, osazování, 

prosazování, děrování, ohýbání, sekání a zkrucování. Jejich kombinací se získává potřebný tvar 

výkovku. Výsledná práce u volného kování je závislá na zručnosti kováře. Kovář využívá krom své 

vlastní síly i mechanizaci – kompresorové, vzdušní buchary a hydraulické lisy. Volné kování se 

využívá k výrobě malých počtů kusů. Ukázka volného kování na obr. 1. [1] [2] 

 

 

 

 

Obr. 1.: Volné kování za pomocí bucharu [3] 
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3.1.2  Zápustkové kování 

 Zápustkové kování probíhá v dutině zápustky. Zápustka je nejčastěji dvou dílna forma 

vyrobená z žáropevné oceli s dobrými vlastnostmi proti otěru. Dutina zápustky má tvarově shodný 

tvar s výkovkem, pouze je zvětšena o rozměr smrštění materiálu. Proces zápustkového kování 

začíná vložením kovu o tvářecí teplotě do zápustky. Následně jsou oba díly zápustky k sobě 

stlačeny za pomocí bucharu (více zdvihů) nebo lisu. Dutina je vyplněna a přebytečný materiál je 

vtlačen ve formě výronku, který je následně odstraněn. Zápustkové kování používáme při výrobě 

většího počtu stejných kusů (vychází se z ekonomicko-technologické analýzy). Schéma 

zápustkového kování je na obr. 2. [1] [2] 

 

Obr. 2.: Schéma zápustkové kování *4] 

3.2 Kovárna  

 Kovárna je výrobní objekt, na jehož začátku je hutní polotovar a výstupem je buď hotový 

výrobek, nebo produkt k dalšímu zpracování. Dalším zpracováním výkovku může být například 

obrábění, otryskávání, omílaní atd.. V celém provozu bývá velmi hlučné a prašné prostředí. Na 

počátku celého výrobního procesu je příjem a uskladnění hutního polotvaru. Následuje dělení 

(řezání) materiálu na kotoučových či pásových pilách na velikost potřebnou k zhotovení výkovku. 

Materiál v potřebné velikosti je ohříván na tvářecí teplotu nejčastěji v karuselových pecích či 

indukčních pecích. Dalším krokem je tvorba samotného výkovku. Ohřátý materiál je zpracován 

buď volným kováním (viz. kap. 3.1.1.), nebo zápustkovým kováním (viz. kap. 3.1.2.). Následně je 

výkovek zbaven výronku a pokračuje do dalšího procesu zpracování. Součástí kovárny může být i 

obrobna, ve které jsou obráběny samotné zápustky. 

 

Obr. 3.: Schém kovárny 

Na obr. 3. je znázorněno schéma kovárny. Mezi jednotlivými procesy se musí materiál přesouvat, 

nejčastěji prostřednictvím dopravníku.  
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4 Dopravníky   

 “Dopravník zařízení je dle ČSN 260001 zařízení určené k vodorovnému, ukloněnému a 

svislému přemisťování nákladu, který je na zařízení přiveden jiným mechanismem nebo ručně. 

Podstatná část zařízení je v klidu a pohybuje se náklad a část zařízení- unášecí prostředek. Unášecí 

prostředek se pohybuje s nákladem, přenáší zatížení od nákladu do nosné konstrukce a předává 

nákladu energii potřebnou k pohybu. Tažný prostředek je část dopravníku předávající energii 

z pohonu na unášecí prostředek. V některých případech, např. dopravní pás, unášecí a tažný 

prostředek jsou identické. “ [5,str.2] 

 

 Rozdělení dopravních zařízení je velice rozsáhlé. Celé rozdělení se uvádí v normě ČSN 

26 001 včetně technického popisu. V této kapitole je pouze zjednodušené rozdělení a nejsou zde 

zastoupeny všechny typy dopravních zařízení. Pouze je uveden užší výběr nejvíce využívaných 

dopravníků. Užší výběr je uveden ve schématu na obr. 4.   

 

 

Obr. 4.:  Rozdělení dopravníků 
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4.1 Pásové dopravníky  

 Pásové dopravníky jsou specifické svým tažným elementem, kterým je pás. Používají se ke 

kontinuální přepravě materiálu, jak sypkého, například písek, tak kusového, což může být 

například uhlí. Jednotlivé části dopravníku jsou popsány na obrázku 4. [5] 

 

 

 

 

Obr. 5.: Schéma pásového dopravníku [6] 

 

  Z obr. 5. je zřejmé, že materiál je přepravován na pásu (1). Pás je natáhnutý mezi dvěma 

bubny (2,3). Buben (2) je hnaný pomocí hnací stanice (7). Buben vratný (3) slouží také k napínání 

pásu za pomocí napínacího zařízení (8). Pás je veden pomocí vodících bubnů (4) a podpěrných 

válečků (5). Na tomto schématu je vidět typ dopravníku pro přepravu sypkého materiálu, 

dopravník má násypku (6) a stěrku (9).  

 

Rozdělení pásových dopravníků: [7] 

 

Dle materiálu pásu:  

 

a) Gumový pás 

b) Ocelový pás 

c) Ocelogumový pás 

d) S pásem z drátového pletiva 
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4.2 Řetězové dopravníky    

 Řetězové dopravníky jsou specifické unášecím či tažným prostředkem, kterým je jeden 

nebo více nekonečných řetězů. Dopravníky jsou určené pro přepravu těžších břemen zpravidla při 

menší rychlosti než u dopravníků pásových. [5]  

 

 

Obr. 6.: Schéma řetězového dopravníku [8] 

 

 Na obr.6. je znázorněné schéma řetězového dopravníku (článkový). Dopravník je poháněn 

pohonnou stanicí (1). Pohonná stanice přenáší krouticí moment pomocí hřídele na hnací řetězová 

kola (2). Na tomto schématu je vidět, že máme dva nekonečné řetězy (5), které jsou vedené ve 

vodících lištách (3). Řetězy jsou napínané pomocí napínacího zařízení (4). Přepravovaná břemena 

jsou buď pokládány přímo na řetěz anebo na lamely, které jsou připevněné k řetězu.   

 

Rozdělení řetězových dopravníků: [5] 

 

a) článkové  

b) redlerové 

c) hřeblové 

d) se speciálními unášeči  
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4.3 Korečkové dopravníky  

 Korečkové dopravník je určen pro svislou nebo šikmou dopravu jemnozrnného a drobně 

kusového materiálu. Unášečem (tažným) prvkem je nekonečný dopravní pás, řetěz nebo dvojce 

řetězů a nosným prvkem korečky. Korečky jsou mechanicky s unášecím prvkem spojené. Výhodou 

dopravníku je nízká spotřeba energie, malý vestavěný prostor a relativně vysoký dopravní výkon. 

Částečnou nevýhodou může být omezená dopravní výška a prašnost při dopravě některých 

materiálů. [5]   

 

Obr. 7.: Schéma korečkového dopravníku [9] 

 

 Na obr. 7. je znázorněné schéma korečkového dopravníku. Dopravník je poháněn 

pohonnou stanicí (2). Pohonná stanice přenáší krouticí moment pomocí hřídele na hnací člen 

dopravníku (buben, řetězová kola). V dolní části dopravníku (1) se nahází napínání a vratný člen 

(buben, řetězová kola). Střední část (4) je šachta, kde je veden tažný prvek (řetěz, pás) na kterém 

jsou mechanicky uchycené korečky (3). 

 

Rozdělení korečkových dopravníků: [10] 

 

a) svislé 

b) šikmé  

c) lomené  
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4.4 Podvěsné dopravníky  

 Nejčastější využití poděsných dopravníku je při hromadné a plynulé výrobě, jako jsou 

montážní linka v automobilovém průmyslu. Velké výhody poděsných dopravníků jsou, že 

nezabírají podlahovou plochu a možnost přizpůsobení tvaru dráhy prostorovým podmínkám. 

Podvěsné dopravník jsou nejčastěji tvořené dráhou, ve které je tažný prvek řetěz. Tažným členem 

může být i lano či gumový pás.   K tažnému prvku je přichycen unášeč na konkrétní produkt. 

Podvěsné dopravníky jsou poháněné pomocí pohonné stanice. [8] 

 

Obr. 8.: Schéma hnaného kloubového řetězu dopravníku*11] 

 Na obr. 8. je schéma kloubového řetězu. Tyto řetězy se používají u podvěsných 

dopravníku.  Je to nejvíce používaný typ mezi poděsnými dopravníky.  

 

Rozdělení podvěsných dopravníků je uvedeno na obr. 9.  

 

 

Obr. 9.: rozdělení podvěsných dopravníků[10] 
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4.5 Šnekové dopravníky  

 Používají se pro dopravu malého a středního množství sypkých hmot nebo drobně 

kusového materiálu na kratší vzdálenosti do malých výšek. Dále je možné použití pro speciální 

účely jako míchání, tříděn nebo k odvodňování.  Přepravovaný materiál je posouván šnekem, 

který se otáčí. Šnek je uležený ve žlabu nebo v trubce.  Účinnost se odvíjí od množství a typu 

přepravovaného materiálu. Pro správné fungování dopravníku nesmí být žlab zcela naplněn. Při 

přeplnění muže odcházet k poškození přepraveného materiálu. Rozdělení dopravníku je 

zobrazeno na obr. 11.  [5] 

 

Obr. 10.: Schéma šnekového dopravníku [6] 

 

 Na obr. 10. je znázorněné schéma šnekového dopravníku. Dopravník je poháněn hřídelí 

(1) na které se nachází šnek (2). Hřídel se šnekem jsou uloženy v trubce či žlabu (2). V levé části se 

nachází násypka (4) a v pravé části vývod (5).  

 

 

Obr. 11.: Rozdělení šnekových dopravníků [5] 

 

 

 

 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh transportního prvku pro dopravník na výkovky - 10 - 

4.6 Válečkové dopravníky  

 Válečkové dopravníky slouží k manipulaci s kusovými předměty. Válečkový dopravník se 

skládá z rámu, ve kterém jsou uložené válečky kolmo na směr dopravy. Válečkové tratě mohou 

být jak přímé tak do oblouku. Válečkové tratě jsou často součástí výrobních linek nebo tvoří 

samostatné výrobní linky. [5]  

 

 

Obr. 12.: Schéma válečkového dopravníku [8] 

 Na obr. 12. je schéma poháněné válečkové tratě. Pohon válečkových tratí je za pomocí 

řetězu nebo řemenu.  

 

Rozdělení válečkových dopravníků: 

 

a) Nepoháněné  

b) Poháněné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh transportního prvku pro dopravník na výkovky - 11 - 

5 Zásadní faktory s vlivem na dopravu výrobků o vysoké teplotě  

 Přeprava horkých výrobků v prostředí kovárny má svá specifika. O některých z nich, které 

mají významný vliv na volbu vhodného typu dopravníku, přináší informace následující kapitoly.  

5.1 Teplota přepravovaných součástí  

 U přepravy produktu o vysoké teplotě je kladen vyšší nárok na materiály i konstrukci 

dopravníků. Výrobky o vysoké teplotě ovlivňují své okolí teplem. Teplo výrobku prostupuje přes 

kontaktní plochy do dopravníku. Teplo má největší vliv na díl, který je přímo v kontaktu s teplým 

výrobkem. Každý další díl už je tepelně méně zatížen. Díly dopravníku, které jsou ovlivněné 

teplem, mohou vlivem teplotní roztažnosti měnit svůj tvar. Dále se mohou měnit materiálové 

vlastnosti. S rostoucí teplotou u oceli obecně klesá modul pružnosti, mez kluzu i mez pevnosti.  U 

řady konstrukčních ocelí o teplotě 400 °C a vyšší může při stálém zatížení docházet k tečení 

materiálu tzv. creepu, který se projeví ztrátou stability dané komponenty, a změnou jejích 

rozměrů. Také se musí brát v potaz ohřátí okolí - sáláním přepravovaných výrobků a rozehřátých 

komponent dopravníku. Ve vyšších pracovních teplotách proto musíme zvolit správná maziva. 

Celé prostředí výrobní haly musí mít zajištěn odvod teplého vzduchu a přívod čerstvého vzduchu 

v dostatečném množství. 

5.2 Hmotnost, objem přepravovaných součástí  

 Každý výrobek má svojí hmotnost a objem. Kromě toho, že jsou to faktory určující 

bytelnost konstrukce dopravníku a potřebný výkon jeho pohonu, vynikne za dané situace jejich 

význam také ve spojení s tepelnou kapacitou materiálu přepravovaných výkovků. S vyšší 

hmotností a objemem narůstá doba chladnutí teplého výrobku. Kromě toho s rostoucí hmotností 

roste tlak v kontaktní ploše mezi výrobkem a dopravníkem.      

5.3 Prašnost  

 Prostředí kovárny je velice prašné. Prach, který se usazuje v mazaných částech 

dopravníku, může způsobit ve spojení s teplem spečení a následné zhoršení vlastností částí které 

mají být mazané. Prašnost má negativní vliv na pracovníky v tomto prostředí. Mikročástice prachu 

mohou způsobovat dýchací problémy. Některé prachové částice jsou karcinogenní. Kovárenské 

prostředí musí být dobře větrané, aby koncentrace prachu byla co nejmenší. Pracovníci musí mýt 

potřebné ochranné pracovní pomůcky.   

5.4 Rázy  

 S tímto problémem se potýkají všechny dopravníky, na které je materiál pokládán nebo 

sypán. Již v zadání na výrobu dopravníku by mělo být jasně dáno, jak bude materiál pokládán 

nebo sypán na dopravník a zda doprava bude kontinuální či nekontinuální.  Zdali výrobek bude 

pokládán na skluz a z něj následně sjede na dopravník nebo bude výrobek pokládán rovnou na 

dopravník. Jestliže je pokládán rovnou na dopravník je rozhodují, z jaké výšky bude výrobek 

pouštěn na přepravující segment dopravníku. Vždy by se mělo počítat s tou nejvíce nepříznivou 

situací, aby nedošlo k poškození dopravníku.   
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6 Vhodná volba typu dopravníku do kovárenského provozu 

 Východiskem pro volbu vhodného typu dopravníku je co nejpřesnější zadání požadavků 

kladených na něj odběratelem a co nejúplnější specifikace jeho pracovních podmínek.  

  

 Základní specifikace, ze kterých bude volba typu dopravníku vycházet (poskytne 

odběratel) : 

 

- Dopravník pro přesun polotovaru mezi pecí a kovacím zařízením pro odvádění 

výkovků z kovacího zařízení k dalším procesům (vysoká teplota přepravovaného 

polotovaru či výkovku), nebo pro přesun materiálu o „běžné“ teplotě (například 

doprava polotovary do pece) 

   

- Pokládání na dopravník:   

a) ručně (dělník za pomocí kleští pokládá výkovky na dopravník)   

  - nevýhodné (mohou nastat větší rázy a případně nerovnoměrné zatížení     

b) robot či manipulátor (velmi časté v automatizovaných provozech)  

  - výhodné (menší rázy a kontinuální zatížení)  

c) sklouznutí po skluzu (na samotný dopravník jsou výkovky pokládány za  

  pomocí skluzu)   

        

- Teplota produktu během dopravy:  

a) ochlazení 

b) udržení teploty  

c) ohřátí  

 

- Přemístitelnost dopravníku za pomocí: 

a) vlastního podvozku  

b) jeřábu 

c) vysokozdvižného vozíku  

 

- Sklon dopravníku, případné rozmezí možného nastavení sklonu dopravníku 

 

- Rozměr a materiál přepravovaného produktu  

 

- Přepravní kapacita dopravníku  

 

- Typ provozu: 

a) Směnný (jedno, dvou a tří)  

b) Havarijní (náhradní v případě poruchy  stávajícího)   

 

- Vnější rozměry dopravníku (zástavbové rozměry) 
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 Zákazník může mít mnoho dalších požadavků, které je třeba splnit. Z daných specifikací se 

následně navrhuje konstrukce. Jako nejvhodnější dopravníky pro přepravu výkovků jsem vybral 

řetězové a pásové dopravníky. 

6.1 Pásové dopravníky  

 Pásový dopravník splňuje požadavky na nepřetržitý provoz, snáší dobře prašné prostředí. 

Umožňuje částečně dopravu i do mírného stoupání. Aby pásový dopravník mohl být použitý pro 

přepravu produktu o vysokých teplotách, musí být pás z plechu nebo drátového pletiva či 

kombinace těchto variant. Pásový dopravník s pásem z drátového pletiva je vhodný na přesun 

produktů o menších rozměrech.  Velké předměty nejsou vhodné na přepravu tímto typem 

dopravníku z důvodu možných rázů, přetížení při nerovnoměrném zatížení a případného 

poškození pásu z drátového pletiva. Tento typ dopravníku je často využíván v pekárenském 

průmyslu. V kovárnách je tento dopravník používán v částech výroby, kde je třeba přesouvat větší 

objem menších produktů.  

 

Obr. 13.: Pásoví dopravník s drátěným pásem [12] 

6.2 Řetězové dopravníky 

 Řetězové dopravníky jsou vhodné pro využití v prostředí kovárny, při vhodné volbě řetězu 

případně transportního prvku odolají velkým teplotám i rázům. Umožňují dopravu i do většího 

stoupání. I při nerovnoměrném zatížení nedojde k přetížení. Oproti pásovému dopravníku mají 

řetězové dopravníky menší přepravní rychlost. Jejich použití není ideální pro malé díly, které by 

mohly propadnout a případně poškodit řetěz.  

 

Obr. 14.: Řetězový dopravník na výkovky [13] 
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6.3 Vícekriteriální analýza  

 “Hledisko volby může být dáno jedním nebo z hlediska objektivity a komplexního přístupu 

může být použito více hodnotících kritérií. Vícekriteriální rozhodování je založena na volbě 

nejvhodnější varianty ze dvou nebo více variant při použití dvou nebo více hodnotících kritérií. “ 

[13, str. 140] 

 V přepravě výkovku budu řešit dvě varianty přepravovaných výkovků (malé a velké) za 

pomocí dvou typů dopravníku. Vybral jsem pásový dopravník s drátěným pásem a řetězový 

dopravník. Na tyto varianty (2 typy výkovku, 2 typy dopravníku) jsem v této kapitole zpracoval 

vícekriteriální analýzu.  

 

Tab. 1.: Hodnotící kritéria a jejich váha 

Hodnotící kritéria váha 

Spolehlivost 5 

Životnost 4 

Pořizovací cena 3 

Náklady na údržbu 3 

Hmotnost 1 

 

 Spolehlivost je zásadní parametr pro dopravník v kovárenském provozu. Mnoho kováren 

pracuje v nepřetržitém provozu a každý výpadek výrobního nebo dopravního členu zastavuje nebo 

zpomaluje výrobu, což je velice nežádoucí.  

 

 Životnost dopravníku je pro kovárnu zásadní jak z důvodu ekonomického tak časového. 

Výměna dopravníku je časově náročná a může zpomalit výrobu. Životnost dopravníku by měla být 

co možná nejdelší i z ekologického hlediska.  

 

 Pořizovací cena je kritérium důležité, ale nikoliv rozhodující. Z ekonomického hlediska je 

lepší pořídit dražší dopravník, který déle vydrží a je spolehlivější, než často vyměňovat levnější a 

méně kvalitní dopravník za nový. Výměna dopravníku snižuje rychlost výroby, ze které plyne 

ekonomická ztráta.   

  

 Náklady na údržbu jsou důležitým kritériem, nikoliv zásadním. Jsou vázané na spolehlivost 

a životnost dopravníku. Kvalitní výrobek má z pravidla nižší náklady na údržbu.  

 

 Hmotnost jako hodnotící kritérium není všeobecně v kovárenském provozu zásadní. 

Existují však výjimky. Když má sloužit dopravník jako náhradní, může být kladen důraz i na jeho 

hmotnost z důvodu jeho přepravy na místo nefunkčního dopravníku.  
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Tab. 2.: Varianty 

  
Velikost 
přepravovaného dílu  

Hmotnost 
jednoho kusu 

Počet kusů na 1 m 
dopravníku 

Varianta 
č.1 

velké (příruby, klikové 
hřídele) cca 15kg 3ks (45kg) 

Varianta 
č.2 

malé (šrouby, čepy, 
matice) cca 50g  200ks (10kg) 

 

 Ve variantě č. 1 budu analyzovat velké přepravované díly o vysoké hmotnosti a o menším 

počtu kusů na 1m dopravníku. 

 Ve variantě č. 2 budu analyzovat malé přepravované díly o nízké hmotnosti a o větším 

počtu kusů na 1m dopravníku. 

 V tabulce 3. a 4. je zpracována vícekriteriální analýza. V tabulce je pro každé kritérium 

k jednotlivým dopravníkům přiřazeno ohodnocení (1 – 5). Čím je ohodnocení vyšší, tím je daný 

dopravník pro dané kritérium vhodnější. V druhé části tabulky je zahrnuta váha jednotlivých 

kritérií (viz. Tab. 1.). Bodové ohodnocení je vynásobeno váhou hodnotících kritérií.  

 

Tab. 3.: Velké díly 

Varianta č. 1 (velké díly) 

 Kritéria  Spolehlivost Životnost 
Pořizovací 

cena 
Náklady 

na údržbu Hmotnost Hodnocení 

bodové ohodnocení 

Řetězový 
dopravník  4 2 3 4 2 15 

Pásoví 
dopravník  3 3 2 2 3 13 

zahrnutí váhy jednotlivých kritérií (viz. Tab. 1.) 

Řetězový 
dopravník  20 8 9 12 2 51 

Pásový 
dopravník  15 12 6 6 3 42 

 

Tab. 3.: Vyhodnocení   

 Z tabulky je zřejmé, že pro velké díly má vyšší hodnocení řetězový dopravník, což se 

shoduje s výsledkem z kapitoly 6.2.   
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Tab. 4.: Malé díly 

Varianta č. 2 (malé díly) 

Kritéria Spolehlivost Životnost 
Pořizovací 

cena 
Náklady 

na údržbu Hmotnost Hodnocení 

bodové ohodnocení 

Řetězový 
dopravník  2 2 2 3 2 11 

Pásový 
dopravník  4 3 3 4 3 17 

zahrnutí váhy jednotlivých kritérií (viz. Tab. 1.) 

Řetězový 
dopravník  10 8 6 9 2 35 

Pásový 
dopravník  20 12 9 12 3 56 

 

Tab. 4.: Vyhodnocení   

 Z tabulky je zřejmé, že pro malé díly má vyšší hodnocení pásový dopravník, což se shoduje 

s výsledkem z kapitoly 6.1.  
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7  Úvod pro návrh vlastního transportního prvku  

 Transportní prvek bude připevněn k řetězu, který je speciálně navržen pro kovárenské 

prostředí. Jelikož je zákazníkem požadována nastavitelná výška dopravníku a jeho přesun pomocí 

portálového jeřábu, který má koncový zákazník ve svém provozu, je kladen velký důraz na 

sníženou hmotnost dopravníku. Velké procento z celkové hmotnosti dopravníku tvoří transportní 

prvky. Proto musí být jejich hmotnost co nejnižší. S ohledem na tyto požadavky budou transportní 

prvky navrženy z žáropevného materiálu o relativně malé tloušťce a konstrukčně řešeny tak, aby 

byla zaručena jejich dostatečná pevnost. 

 

 

 

Obr. 15.: Řetěz  

 

  Na obr. 15. je znázorněn řetěz s roztečí 63 mm určený pro náročné prostředí kovárny. 

K řetězu jsou přivařeny L profily. Každý profil L má dva otvory o průměru 5,5 mm s roztečí 25 mm, 

které slouží pro přišroubování transportního prvku.   

 

 

 

Vnější destička 
L-profil 

Vnitřní destička 

Kladka 

Pouzdro Čep Bočení vedení 
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8 Parametry výkovku, požadavky na dopravník  

 Zákazníkem byl zadán výkresový podklad výkovku, který by měl být nejčastěji přepravován 

na dopravníku. Parametry výkovku jsou uvedeny v tab. 5., výkres výkovku je zobrazen na obr. 16. 

 

Tab. 5.: Parametry výkovku 

Parametry výkovku  

Tvar  Hmotnost  Průměr výkovku   Max. výška výkovku  Teplota  

přírubovitý  5 kg až 18 kg prům. 220 mm 75 mm  1100°C 

 

Obr. 16.: Rozměry výkovku 

Požadavky na dopravník jsou základní specifikace a parametry, které ovlivní konstrukci dopravníku 

i transportního prvku.  Požadavky jsou uvedeny v tab. 6.  

 

Tab. 6.: Požadavky na dopravník 

Požadavky na dopravník  

Pokládání 
na 

dopravník 
Sklon 

Rychlost 
přepravy 

Šířka 
přepravního 

prostoru 

Výškové 
nastavení 

dopravníku 

Přesun 
dopravníku 

Rozteč 
řetězu 

Hmotnost 
dopravníku 

pomocí 
skluzu 

0° 
18,5 

m/min 
400 mm Ano pomocí jeřábu 63 mm Snížená  
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9 Volba materiálu  

 Vhodný materiál by měl být žáropevný a snášet teplotu až 1100°C. Reálná teplota 

transportního prvku dosáhne 400°C až 600°C. Materiál musí také snášet velkou změnu teplot.   

 

Žáropevné oceli vhodné pro transportní prvek:  

 

1.4828 – Nerezová ocel (AISI 309, ČSN 17251), chrom niklová X15CrNiSi 20-12 

 Ocel je dobře tvářitelná za tepla i za studena. Předvýrobky jsou plechy, pásy, tyče a dráty. 

Ocel je vhodná pro použití na žáruvzdorné zařízení a nářadí pro průmysl keramický, sklářský, pro 

kalírny, žíhárny a tepelnou techniku. Ocel má zaručenou svařitelnost. [15]  

 

1.4845 – Nerezová ocel (AISI 310S, ČSN 17255), chrom niklová X12CrNi 25-21 

 Ocel je dobře tvářitelná za tepla i za studena, se sníženou obrobitelností. Předvýrobky jsou 

plechy, pásy, tyče a dráty. Ocel je vhodná pro použití na vysoce tepelně i mechanicky namáhané 

součásti průmyslových pecí. Ocel má zaručenou svařitelnost. [15]  

 

1.4841- Nerez ocel (AISI 321, ČSN 17247), chrom niklová X6CrNiTi 18-10 

 Ocel je dobře tvářitelná za tepla i za studena, se špatnou obrobitelností. Předvýrobky jsou 

plechy, pásy, tyče, trubky a dráty. Ocel má dobré antikorozní vlastnosti a lze jí použít i při velkém 

teplotní zatížení. Měla by se však používat s konstantním teplotním zatížením. [16]  

Tab. 7.: Materiály *17] 

Ocel tř. dle ČSN Žáruvzdornost do Kč/kg 

1.4828 950 °C 130 

1.4845 1150°C 160 

1.4841 1200°C 170 

 

 V tab. 7. je uvedený základní přehled ocelí. Z uvedených materiálů je pro mě nejvhodnější 

nerezová ocel 1.4845. Po konzultaci se zadavatelem Contra Praha s.r.o. mi byl doporučena 

nerezová ocel 1.4828.  Splňuje požadavky na žáruvzdornost a pevnost za přijatelnou cenu.  Ocel je 

tvářitelná jak za tepla, tak za studena. V mém případě není obrobitelnost ocele zásadním 

parametrem, na transportním prvku budou vrtány pouze čtyři otvory na jeho uchycení. Vrtání 

nemusí mít přesnost na tisíciny milimetru.    
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10 Schéma konstrukce a zatížení transportního prvku (členu) 

 

Obr. 17.: Řez dopravníkem A-A 

 Na obr. 17. je řez horní větví dopravníku. Celý dopravník je nesen konstrukcí, na kterou 

jsou přivařeny vodící lišty. Ve vodících lištách je veden řetěz (obr. 15.). Na řetězu jsou přivařené L 

profily, které jsou připraveny pro připevnění transportních prvků. Na transportní prvky jsou 

pomocí skluzu pokládány výkovky.   

 

Obr. 18.: Schéma  

Na obr. 18. je znázorněn výkovek a jednotlivá zatěžovací pole. Každé pole představuje jeden 

transportní prvek.   

Zatěžovací pole 

 

A A 

Konstrukce 

Vodící lišta 

Řetěz 

L profil  

Transportní prvek 

Výkovek 
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11  Návrh výpočtového modelu  

 Během zatížení transportního prvku výkovkem dojde k jeho prohnutí. Pak může celý 

výkovek nést pouze jedna lamela na dvou bodech. 

 

Obr. 19.: 3D pohled  

 

 

Obr. 20.: Nosník   

 

11.1  Vyhodnocení výpočtového modelu  

 Na obr. 19. je umístěn názorný 3D pohled na zatížení jednoho transportního prvku. Na 

obr. 20. je tento zatížený prvek převeden do 2D náhledu. Z něj je odvozen rovinný nosník pod ním.  

V tomto výpočtovém modelu je transportní prvek namáhán největším možným zatížením tj. celou 

hmotností přepravovaného výkovku. 
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12  Uchycení transportního prvku a vliv na výpočtový model  

 Transportní prvek bude uchycen čtyřmi šroubovými spoji. Spoje jsou navržené tak, aby 

transportní prvek vždy dosedl na spodní část L profilu (Obr. 23.).  

 

Obr. 21.: Boční pohled  

 

 

Obr. 22.: Řez A-A 

 

 

Obr. 23.: Detail B  

A 

A 

 

 

Šroubové spoje 

B 

Dosedací plocha 

Šroubový spoj 
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12.1   Vliv šroubových spojů na výpočtový model 

 Šroubové spoje zamezí posunutí lamel směrem vzhůru. Šroubové spojení nahradím 

posuvnými vazbami.  

 

 

Obr. 24.: Výsledný nosník 

 

Na obr. 24. je konečný výpočtový model a odvozený nosník, z kterého budu vycházet při dalších 

výpočtech.  

 

Působiště síly (bod dotyku výkovku) 

 

Místo opření o L profil  

Vazba nahrazující šroubové spoje 

 

F F 

Šroubové spoje  Šroubové spoje  
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13  Návrh a výpočet profilu transportního prvku (nosníku) 

 

 

Obr. 25.: Výpočtový nosník  

 Na obr. 25. je nosník, který představuje transportní prvek uchycený k L profilům. V bodech 

C, D působí síla o velikosti hmotnosti výkovku (G). V bodě B je umístěna pevná vazba a v bodě E 

posuvná vazba. Předpokladem výpočtu je, že vždy jedno vnitřní boční vedení bude v kontaktu 

s vodící lištou. V bodě A a F, místě šroubových spojů, uvažuji posuvné vazby. Šroubové spoje 

zabraňují svislému posuvu. 

13.1  Výpočet zatěžujících sil G/2  

    Celá hmotnost výkovku 18 kg se rozloží do dvou bodů (viz. kapitola 11.).   

 

N
gm

G 3,88
2

81,9*18

2

*
2/                  

  (1) 

13.2  Počet stupňů volnosti  

 

i - počet stupňů volnosti    

r - rotační vazby  

p - posuvné vazby 

 

 21*23*13*2*13 rpi   (2) 

 

Nosník je dvakrát staticky neurčitý.  
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13.3  Výpočet reakcí a průběh ohybového momentu transportního prvku (nosníku) 

 Výpočet reakčních sil a průběh ohybového momentu jsem vypočítal pomocí programu 

abaques . 

 

 

Obr. 26.: Silový/ momentový průběh 

 

 

Tab. 8.: Zatížení v jednotlivých bodech  

Body  Reakce/ Zatížení *N+ Ohybový moment  *N*mm+ 

A  100,8 0 

B 189,5 3677,5 

C  88,3 1046,6 

D 88,3 1046,6 

E 189,5 3677,5 

F 100,8 0 

 

Z tab. 8. je zřejmé, že nosník je nejvíce namáhaný v bodě B a E. Reakce působící v bodě A a B jsou 

síly, které zatěžují šroubové spojení.   
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13.4  Návrh průřezu transportního prvku  

 Zvolený materiál 1.4828 (viz. kap. 9.) má napětí na mezi kluzu 270 MPa a na mezi pevnosti 

550 MPa až 750 MPa. Průřez znárodněný na obr. 27. jsem zvolil po konzultaci s firmou Contra 

Praha s.r.o. dle jejich zkušeností. Tloušťka plechu je 3mm. Mezi lemy transportního prvku je nutné 

ponechat dostatečný prostor na L profil o šířce 40 mm. Tuto podmínku splňuji, na každé straně 

mám vůli 1,5mm. Vůle mezi lamelami je 2 mm. [23] 

 

Obr. 27.: Průřez transportního prvku (nosníku) 

13.5  Kontrola profilu transportního prvku (nosníku) na ohyb 

13.5.1  Výpočet těžiště  

 

Obr. 28.: Schéma pro výpočet těžiště   

Výpočet ploch S1, S2, S3, Scelkove  

2

111 183*6* mmhbS   (3) 

2

222 1653*55* mmhbS   (4) 

  

2
22

2 14,142/
4

6*
2/

4

*
mm

d
S 





















 (5)

 

2

321 3,22914,14*216518*2*2*2 mmSSSScel 
 (6)
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Výpočet těžiště  

mmy

y

y

ScSbSayScel

16,2

4,4943,229

165*5,114,14*3*218*5,4*2*3,229

***2**2* 231









 (7)

 

Těžiště je v bodě y= 2,16 mm a z= 0 mm.  

13.5.2  Výpočet kvadratického momentu  

 

Obr. 29.: Schéma pro výpočet kvadratického momentu  

 

Výpočet kvadratických momentů I1 ,I2 , I3 

433

111 5,133*6*
12

1
**

12

1
mmhbI 

 (8)
 

433

222 75,1233*55*
12

1
**

12

1
mmhbI 

 (9)
 

433

3 8,31*3*
8

1
**

8

1
mmrI  

 (10)
 

Přepočet kvadratického momentu pomocí Steinerovi věty do těžiště průřezu profilu k ose z  

        
        
4

222

1

2

32

2

21

2

1

28,503

14,14*84,08,31*2165*66,075,12318*34,25,13*2

**2***2

mmJ

J

SdISeISfIJ

z

z

z







(11)
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13.5.3  Výpočet ohybového napětí, bezpečnost  
 

MPa

e

J

Mo

z
o 78,15

16,2

28,503

5,3677

1

max
1 

 (14)

 

MPa

e

J

Mo

z
o 05,28

84,3

28,503

5,3677

2

max
2 

 (15)

 

MPaMPa

ko

28005,28

2





 (16)

 

Bezpečnost vůči mezi kluzu  

98,9
05,28

280

2


o

kk




 (17)

 

 Velikost bezpečnosti k= 9,98 je přiměřená vzhledem k pracovním podmínkám. 

V bezpečnosti jsou zahrnuté faktory jako teplotní zatížení, prašnost a rázy. Tyto faktory mají velký 

vliv na pevnost transportního prvku.   

13.6  Kontrola profilu na únavu [19] [20] 

 Zatížení transportního prvku bude míjivé. Transportní prvek bude zatížen pouze při 

dopravě výkovku.  

 

Obr. 30.: Průběh napětí 

13.6.1 Výpočet středního napětí  

σm - střední napětí kmitu  

σa - amplituda napětí  

σmax - maximální napětí na nosníku  

 

MPaam 03,14
2

05,28

2

max 



 (18) 
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13.6.2 Odečtení z diagramu σc , σH 

 

σpt – mez pevnosti 550 MPa  

 

Obr. 31.: Smithuv diagram pro nekonečnou životnost [20] 

Mez únavy σc =280MPa  

Horní napětí σH=600MPa 

 

13.6.3 Výpočet fiktivního napětí 

 

σF - fiktivní napětí  

ψ - Součinitel citlivosti  

MPaC
F 7,1866

15,0

280







 

 (19) 

 

13.6.4 Výpočet dynamické bezpečnosti 

5,66015,0

03,14

280

1

03,14

7,1866

1111
 k

k

a

C

m

F









 (20) 
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13.6.5 Výpočet statické bezpečnosti  
 

4,21046,0

03,14

600

1

03,14

600

1111
 k

k

a

Kt

m

Kt









 (21)

 

   Z vypočítaných bezpečností je zásadní ta statická, jelikož je nižší, dosahuje hodnoty 21,4. 

Bezpečnost je velice vysoká, ale výpočet je pouze orientační. Do výpočtu není zahrnuto mnoho 

vlivů jako například teplotní rázy, nestálý průběh zatížení, rázy od dopadajících výkovků. Vlivem 

teploty může docházet ke změně struktury a rapidnímu zhoršení vlastností materiálu 

transportního prvku. Pevnost oceli po překročení teploty 400°C až 500°C začíná prudce 

exponenciálně klesat. Při dosažení 600°C může mez kluzu klesnout na polovinu. Vznikají také velké 

teplotní rázy, které mohou způsobovat křehkost materiálu transportního prvku.    

14 Kontrola šroubového spoje 

 Každá lamela je připevněna na každé straně dvěma šroubovými spoji k L profilu. Z obr. 32. 

vyplívá, že síla T= Ra. V L profilu jsou vyvrtané otvory pro šrouby M4. Spoj bude navržen jako třecí 

tak, aby šroub nebyl namáhán na střih a otlačení od spojovaných materiálů. Jelikož jsou 

předpokládané deformace transportního prvku malé, neuvažuji namáhání ohybovým momentem.    

 

Obr. 32.: Šroubový spoj [21] 

Parametry šroubového spoje  

 

Tab. 9.: Rozměry závitu [18] 

Jmenovitý 
průměr závit 

[mm] 

P- rozteč *mm+ 
Průměry závitů 

d=D 
[mm] 

d2=D2 
[mm] 

d1=D1 

[mm] d3 [mm] 

4 0,7 4 3,545 3,242 3,141 
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Tab. 10.: Materiálové vlastnosti [18] 

 

 

Síla působící na jeden šroub T  

Ra=50,4N- síla v bodě A  

NRaT 4,502/8,1002/   (22) 

Výpočet potřebné osové síly Q pro dosažení třecího spoje.  

f=0,11 součinitel tření ocel-ocel (staticky mastný povrch) [22] 

N
f

T
Q 2,458

11,0

4,50


 (23)

 

Výsledná potřebná síla Qv 

Bezpečnost k volím 2  

NQkQv 4,9162,458*2* 
 (24) 

Tahové napětí v jádře šroubu  

S-plocha jádra šroubu 

MPa
d

Q

S

Q vv
t 27,118

4

141,3*

4,916

4

* 22

3






 (25) 

  

 

 

 

 

 

8.8 materiál šroubu / 8 matice  

Pevnost v tahu 
[MPa] 

σk pevnost na mezi 
kluzu [MPa]  

pD dovolený talk v závitech 
[MPa] 

τK dovolené napěti v 
krutu [MPa]  

800 640 150 480 
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Výpočet plochy na jeden závit  

H1-nosná výška závitu  

mm
Dd

H 38,0
2

242,34

2

1
1 







 (26)
 

Plocha jednoho závitu  

2

121 23,438,0*545,3*** mmHdSP    (27) 

Plocha závitu na celou matici  

z-počet závitů na matici  

2

1 69,123*23,4* mmzSS PP   (28) 

Kontrola na otlačení závitu 

MPa
S

Q
p

p

v 2,72
69,12

4,916


 (29) 

MPaMPa

pp d

1502,72 



 (30) 

Podmínka na otlačení je splněna.  

Výpočet úhlů závitů   

γ- úhel stoupání závitu  

βn- úhel boku profilu závitů  

ϕ´ - třecí úhel  

f- součinitel tření (v závitu)  


















  6,3

545,3*

7,0*1

*

* 1

2

1


 tg

d

Pi
tg

 (31) 

      95,296,3cos*30cos* 11 tgtgtgtgn 
 (32) 

 16,0
)95,29cos(

14,0

cos
´

n

f




 (33)
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Krouticí moment na průměru d2 

Nmmtgtg
d

QMu v 74,106)16,06,3(*
2

545,3
*4,916´)(*

2
* 2  

 (34) 

Napětí v krutu v jádře šroubu  

3
33

3 08,6
16

141,3*

16

*
mm

d
Wk 



 (35)
 

MPa
Wk

Mu
k 54,17

08,6

74,106


 (36)

 

 

 

Výpočet redukovaného napětí  

-výpočet je dle teorie τMAX 

-koeficient α=2 

MPaktred 36,12354,17*227,118* 222222  
 

(37) 

 

Bezpečnost redukovaného napětí vůči mezi kluzu  

18,5
36,123

640


red

kk




 (38)

 

Pevnostní podmínka je splněna s dostatečnou bezpečností. 
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15 Závěr  

V rámci předložené práce byl na základě studia dostupných podkladů a konzultací s odborníky v 

daných a souvisejících oborech proveden výběr vhodného typu dopravníku a zpracován návrh 

dopravního pásu. Ten je tvořen můstky mezi dvěma paralelními řetězy. Na základě praktických 

zkušeností konstruktérů podobných zařízení a jejích obsluhy byly vytipovány konstrukční uzly s 

vysokým rizikem poruchy, které byly podrobeny analytické kontrole s využitím znalostí získaných 

během studia. Protože návrh vyhověl ve všech kontrolovaných bodech s dostatečnými 

bezpečnostmi, bude výstup práce použit jako východisko pro dopracování kompletní konstrukce 

dopravníkové dráhy zadavatelem práce spol. Contra Praha s. r. o.   
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