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1. Úvod 

Válečkový dopravník je zařízení, které se používá pro kusovou přepravu 

materiálu. Jeho úkolem je ulehčit práci člověku a tím i zrychlit proces přepravy 

materiálu. Nejčastěji se využívá pro mezioperační dopravu v technologickém 

postupu výrobních, montážních a expedičních linek. Válečky jsou upřednostňovány 

před pásovými dopravníky z důvodu vyšších přepravních nosností. V dnešní době 

je většina dopravních systémů automatizovaná a materiál se často přepravuje 

upevněný na paletách. Tyto palety mohou být opatřeny RFID identifikačním 

systémem, který udává informace o přepravě materiálu.  

Cílem této práce je konstrukční návrh válečkového dopravníku určeného 

pro automatizované procesy. Válečkový dopravní systém bude složen 

z jednotlivých modulů, které lze snadno spojovat a přestavovat v rozsáhlé celky. 

Práce proto bude soustředěna pouze na přímou část a její snadné spojování 

s ostatními moduly. Prvky jako jsou přejezdy, zatáčky, výhybky, nejsou součástí této 

práce, ale předmětem navazujících prací, a proto je potřeba počítat s možností 

jejich připojení.  Požadované konstrukční parametry dopravníku jsou: nosnost 200 

kg na jeden metr délky dopravníku, několik řad šířek dopravníku podle používaných 

přepravních palet 455; 650; 845; 1040 mm a rozsah provozní rychlosti 2 - 18 metrů 

za minutu. Hlavním požadavkem v automatizovaných procesech je provozní 

spolehlivost. Proto je důležité se nejprve seznámit obecně s problematikou 

válečkové dopravy, aby bylo možné vyhodnotit optimální konstrukci dopravníku 

podle daných požadavků. Poté následuje výběr vhodné varianty z několika 

navržených a k jejímu rozpracování. Důležitým požadavkem na konstrukci 

dopravníku je jednoduchost a nízké nároky na výrobu dílů, aby bylo zhotovení 

finančně efektivní. Výroba a montáž ze skladových polotovarů pak musí být možná 

v krátkém čase.  
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2. Rozbor válečkových dopravníků 

Dnes se vyrábí veliké množství různých válečkových dopravníků. Hlavní 

důvod jejich odlišnosti je pracovní prostředí a účel použití. Některé válečkové 

dopravníky pracují v těžkých podmínkách, jako například v hutních provozech, ale 

naopak jsou dopravníky, které pracují v čistých prostředích s menším zatížením.  

Existují jak nepoháněné, tak poháněné dopravníky. U poháněných dopravníků, 

máme mnoho možností jak válečky roztáčet a vše se liší hlavně tím, kde dopravník 

pracuje a jaké jsou nároky na jeho funkčnost.  

2.1. Nepoháněné dopravníky 

Dopravníky bez pohonu se používají pro ulehčení a zrychlení práce člověku 

při manipulaci s těžkým materiálem. Často jsou označovány jako gravitační 

dopravníky (Obr. 1), kdy celá válečková trať má mírný sklon a je využíváno 

gravitačního zrychlení pro pohyb materiálu. Ve vodorovných případech se 

pro pohyb materiálu používá nějaké posunovací zařízení, nebo lidská síla. 

 

Obr. 1.: Nepoháněné válečky [4] 
 

2.2. Poháněné dopravníky 

Poháněné dopravníky se v dnešní době začínají poměrně hodně rozvíjet. Jsou 

důležité pro zrychlení a usnadnění jakékoliv manipulace s hmotným materiálem a 

tudíž jsou nedílnou součástí jakékoliv automatizace. K jejich pohonu se nejčastěji 

využívá elektrická energie, která je přeměněna elektromotorem na mechanickou 

energii a ta je dál různými způsoby vedena na jednotlivé válečky dopravníku. 

Dopravníky mohou přepravovat materiál na přímo bez nosiče, nebo na nosiči 

(paletě). Kritériem použití palety je tvar stykové plochy materiálu, nebo požadavek 

pozicování s vysokou přesností při dopravě například v obráběcím procesu.  
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2.2.1. Tečný pohon válečků 

Energie dodaná elektromotorem je transformována v převodovce 

na  požadované otáčky a je vedena na jednotlivé válečky průběžným řemenem 

(Obr. 2). Vlivem tečného tření mezi válečkem a řemenem dojde k přenosu energie 

z řemenu na váleček. Všem válečkům je dodána stejná síla. Výhodou je, 

že při zastavení jednoho válečku nedojde k zastavení následujících válečků. 

Nevýhodou naopak je malé opásání a malé přenosové síly. 

 

Obr. 2.: Tečný pohon řemenem [5] 

 

Pro zvýšení přenosových sil může být tření nahrazeno tvarový stykem 

při použití řetězu (Obr. 3). Jediný rozdíl je v tom, že váleček je osazený ozubeným 

kolem a k pohonu dojde opřením zubů o řetěz. Řetěz musí mít proti ozubení kluzné 

vedení, aby nedošlo k přeskakování zubů. Výhodou řetězu jsou veliké přenosové 

síly. 
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Obr. 3.: Tečný pohon řetězem [5] 

 

2.2.2. Pohon z válečku na váleček 

U tohoto způsobu pohonu válečků jsou použity řemenové smyčky (Obr. 4). 

Přenos energie je zprostředkován řemenem z válečku na váleček. Výhodou je větší 

úhel opásání a tím větší přenos sil, než tomu bylo u tečného řemene. Naopak 

nevýhodou je, že se zvětšující se vzdáleností a stoupajícím počtem válečků a 

smyček dochází k nárůstu krouticího momentu přenášeného jednou smyčkou. 

Z toho tedy vyplývá, že jednotlivé smyčky jsou namáhané různým napětím, 

kdy poslední smyčka přenáší moment pouze pro jeden jediný váleček, naopak první 

smyčka přenáší moment všech následujících válečků. Problém nastává 

v okamžiku, kdy dojde k zastavení jednoho válečku a tím se zastaví všechny 

následující smyčky. Nejčastěji se používají řemeny kruhového průřezu. Prodávají 

se v metráži a je možné si svařit požadovanou délku řemene přímo na dopravníku, 

aniž by bylo nutné rozebrat kompletně uložení válečků (Obr. 5). Pro lepší účinnost 

se použijí řemeny ploché žebrové. Naopak u velmi velkých zatížení se dají opět 

použít řetězy na principu tvarového přenosu krouticího momentu, které tedy nemají 

možnost prokluzu. 
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Obr. 4.: Pohon z válečku na váleček[5] 

 

 

Obr. 5.: Sada na svařování řemenů [6] 

 

2.2.3. Pohon podélnou (transmisní) hřídelí  

V tomto provedení jsou všechny válečky poháněné jednou společnou hřídelí, 

která je uložena podél celé válečkové tratě a její osa je tedy kolmá na osy všech 

válečků (Obr. 6). Krouticí moment z hřídele na váleček je přenesen kruhovým 

řemenem. Čelní plochy obou řemenic jsou na sebe kolmé, jak tedy vyplývá 

z kolmosti os hřídele s válečkem. Nespornou výhodou oproti přenosu z válečku 

na váleček je, že na všechny válečky je přenesen stejně velký moment 

a při zastavení jednoho válečků nedojde k zastavení všech následujících válečků 

dopravníku. Při porušení řemene a jeho následné výměně nemusí být rozebírán 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

MODULÁRNÍ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK  - 6 - 

celý dopravník. Stačí, aby došlo k vyjmutí pouze jednoho válečku a nový řemen 

může být svařen přímo na hřídeli a zpět nasazen váleček. 

 

Obr. 6.: Pohon podélnou hřídelí přes řemen [5] 

 

2.2.1. Pohon podélnou (transmisní) hřídelí s tvarovým stykem 

Toto provedení je podobné s předchozím provedením a to tím, že mechanická 

energie je rozvedena opět podélnou hřídelí kolmou na osu válečků. Jediný a hlavní 

rozdíl je v přenosu momentu z transmisní hřídele na váleček (Obr. 7). Převod 

z hřídele na váleček je proveden tvarovým stykem pomocí kuželového ozubení. 

Kuželové soukolí má mnohem větší životnost než převod řemenem, což je velice 

žádoucí pro spolehlivost dopravníku. Navíc tento systém může být opatřen spojkou 

a v případě, že se paleta zastaví nebo zasekne a tím se přesáhne definovaný 

moment válečku, dojde k rozepnutí spojky a vyřazení válečku z pohybu. To je velice 

výhodné proti opotřebení součástí dopravníku, generování nadměrného hluku 

ale také pro náročné provozy, kde nesmí vznikat žádné prachové částice vlivem 

otěru materiálu o válečky. 
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Obr. 7.: Pohon podélnou hřídelí s tvarovým stykem [7] 

 

2.2.2. Válečky s vlastním pohonem 

Válečky s vlastním pohonem mají ve svém těle zabudovaný vlastní 

elektromotor. Jedná se o stejnosměrné motory nejčastěji napájené 24 Volty (Obr. 

8). Tyto válečky mají na svém plášti drážky pro pohon několika následujících 

válečků, které jsou bez vlastního pohonu. Takovýto způsob pohonu má veliké 

pořizovací náklady oproti ostatním způsobům, ale na druhou stranu má 

své specifické výhody jako například menší spotřebu energie. 

 

Obr. 8.: Váleček s vlastním pohonem a drážkami pro řemeny [8] 

 

  Systém takovýchto válečků, které produkuje společnost Interroll se nazývá  

RollerDrive (Obr. 9). ,,RollerDrive usnadňuje ovládání systému, a šetří tak energii. 

Je to díky decentralizovanému systému pohonu: Pohony jsou umístěny 

v jednotlivých dopravníkových zónách. Dopravníkové zóny tak lze zapnout nebo 
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vypnout navzájem zcela nezávisle. To umožňuje přesnější využití systému a 

zabraňuje opotřebení celého zařízení. Ve srovnání s centrálně řízenými dopravníky 

lze snížit spotřebu energie o 50 %“. [8] 

 

Obr. 9.: Řídicí systém RollerDrive [8] 

 

2.3. Rozbor konstrukce válečkových dopravníků  

Velikost a provedení dopravníků je dáno účelem jeho použitím. V tuto chvíli se 

omezíme pouze a jen na dopravníky automatizované, které jsou zasazeny 

v technologiích výroby a montáží. Hlavními požadavky na konstrukci dopravníků 

jsou rozměry přepravovaného materiálu a nosnost jednoho metru dopravníku a 

z toho tedy lze dojít k hmotnosti materiálu na jednu paletu. Dále je pak důležitá 

přepravní rychlost, přepravní vzdálenost a pracovní prostředí dopravníků. 

2.3.1. Konstrukce válečků 

Válečky jsou nejdůležitějším členem celého dopravníku. Díky svému otáčení 

odvalují přepravovaný materiál, a proto musí být dimenzovány na maximální 

hmotnost tohoto materiálu. Nejjednodušší a nejpoužívanější jsou válečky s průchozí 

osou, která je pevná a je svázána s rámem dopravníku. Na této ose je přes valivá 

ložiska rotačně uložen plášť. Pro pohon musí mít plášť v sobě vyrobeny drážky pro 

řemen, nebo musí být opatřen například ozubením pro řetěz. Při tomto způsobu 
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řešení válečků je jeho osa namáhána pouze ohybem od hmotnosti nákladu (Obr. 

10). 

 

Obr. 10.: Provedení válečků s pevnou osou [5] 

 

Jiné provedení válečků je nahrazením osy hřídelí. Hřídel je osazená celým 

tělem válečku a na obou koncích jsou nasazená nejčastěji kuličková ložiska, která 

jsou uložená v rámu dopravníku. Toto řešení je také velice jednouché, jen zde není 

hřídel namáhána pouze ohybem, ale i krutem od pohonu (Obr. 11). 

 

Obr. 11.: Váleček s poháněnou hřídelí [7] 

 

Pláště válečků jsou vyráběny z plastu, hliníku nebo oceli a z velké části jsou 

tyto trubky lisovány na boční mezikruží, které drží váleček pohromadě s hřídelí nebo 

osou. Výběr vhodného materiálu pro váleček je dán hlavně maximálním zatížením 
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a prostředím, ve kterém je dopravník umístěn. Důležitý je ovšem součinitel tření 

mezi válečkem a paletou. V praxi se používají různé nátěry, které zvyšují tření, nebo 

je na válečku natažený pásek gumy případně váleček může být celý pogumovaný. 

2.3.2. Rámy dopravníků 

Rámy válečkových dopravníků jsou řešeny mnoha způsoby. U jednoduchých 

nepoháněných, ale i poháněných dopravníků se nejčastěji osy válečků šroubují 

do profilovaných plechů sešroubovaných, nebo svařených a tvořících vlastní 

konstrukci dopravníku.  

U dopravníků se dnes pro rámy ale nejvíce využívá tažených hliníkových 

profilů, které se velmi jednoduše spojují pomocí spojovacích prvků. Proto je možné 

kdykoliv dopravník rozmontovat a upravit na jinou konfiguraci. Další nespornou 

výhodou profilu je nízká hmotnost a dobrá únosnost (Obr. 12). 

 

Obr. 12.: Hliníkový tažený profil [9] 

2.4. Prvky válečkových dopravníků  

Přímé části dopravníku jsou sestaveny do dopravního systému. Celý dopravní 

systém může být osazen různými prvky tak, aby doprava byla co nejefektivnější. 

Mezi tyto prvky se řadí zatáčky, přejezdy mezi dráhami, výtahy, zarážky 

pro zastavení materiálu, nebo poziční jednotky, které ustavují paletu na přesně 

definované místo při montáži. 
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2.4.1. Zatáčky 

Zatáčky u válečkových dopravníků slouží ke změně směru jízdy palety. Jsou 

realizovány v rozpětí 0° až 90° a lze jimi dosáhnout jakéhokoliv uspořádání trati. 

Zatáčky lze rozdělit podle konstrukce na dva typy a to na zatáčky realizované dvěma 

přímými dopravníky, nebo na zatáčky s vlastním rámem.  

První typ zatáček spočívá pouze ve spojení dvou přímých dopravníků kolmo 

na sebe (Obr. 13). Po bocích jsou připevněny vodící lišty, které tvoří zatáčku. Paleta 

při průjezdu zatáčkou se opře o tyto lišty a je jimi směrována na druhý dopravník. 

Při tomto ději dochází na částech válečků k prokluzu do té doby, než se paleta 

přemístí na druhý dopravník. 

 

Obr. 13.: Zatáčka tvořena přímými tratěmi [7] 

 

Tyto zatáčky jsou ostré, jejich vnější poloměr je shodný se šířkou dopravníku. 

Při průjezdu zatáčky, bod palety na vnitřní straně zatáčky, se nepohybuje 

po kružnici jak je vidět na obrázku (Obr. 14) a proto nemusí vnitřní poloměr zatáčky 

mít kruhový tvar. Ze stejného důvodu se boky palet mírně prořezávají, aby příliš 

nepřesahovali vnitřní stranu zatáčky. 
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Obr. 14.: Průjezd palety ostrou zatáčkou [autor] 

 

Zatáčky s vlastním rámem mají vnější poloměry větší než je vlastní šířka 

dopravníku (Obr. 15). Tyto zatáčky jsou vyráběny s kuželovými válečky. Kuželový 

váleček má při stálých otáčkách rozdílnou obvodovou rychlost na opačných 

koncích. Toho je právě využíváno v zatáčkách, kdy roh palety na vnější straně 

zatáčky, má mnohem větší dráhu pohybu než roh na vnitřní straně zatáčky.  

 

Obr. 15.: Zatáčka s kuželovými válečky [5] 

 

V tabulce (Tab. 1) jsou znázorněny průjezdy materiálu zatáčkami pro váleček 

L = 250 mm Ømin = 55,6 mm Ømax = 71,2 mm (Obr. 16).  Ve druhém sloupci jsou 

délky vnějších a vnitřních oblouků zatáček, ve vedlejším sloupci pak potřebné 

otáčky válečku pro odvalení materiálu obloukem. V posledním sloupečku je rozdíl 
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vnějších a vnitřních otáček válečku. Kdyby byl rozdíl otáček nulový, znamenalo by 

to, že je potřebná rychlost na vnitřní a vnější straně zatáčky je ta ideální a tím pádem 

nedochází k prokluzu matriálu v žádném místě válečku. Z tabulky je tedy vidět, 

že při malých poloměrech zatáčky dochází k prokluzu mezi válečkem a materiálem. 

Naopak při velikých poloměrech zatáčky je vnější rychlost větší než potřebná a 

paleta se přetáčí. 

 

Obr. 16.: Kuželový váleček pro výpočet zatáček [autor] 

Tab. 1.: Tabulka průjezdů zatáčkami [autor] 

Poloměr 
zatáčky 
R [mm] 

Délky oblouků [mm] 
Počet otáček pro odvalení 

materiálu [ot] 

Rozdíl 
otáček 

[ot] 

375 
Oblouk OUT 375  589,05 Otáčky OUT 375  2,63 

1,51 
Oblouk IN 375  196,35 Otáčky IN 375  1,12 

500 
Oblouk OUT 500  785,4 Otáčky OUT 500  3,51 

1,26 
Oblouk IN 500  392,7 Otáčky IN 500  2,25 

700 
Oblouk OUT 700  1099,6 Otáčky OUT 700  4,92 

0,87 
Oblouk IN 700  706,86 Otáčky IN 700  4,05 

900 
Oblouk OUT 900  1413,72 Otáčky OUT 900  6,32 

0,48 
Oblouk IN 900  1021,02 Otáčky IN 900  5,85 

1200 
Oblouk OUT 1200  1884,96 Otáčky OUT 1200  8,43 

-0,11 
Oblouk IN 1200  1492,26 Otáčky IN 1200  8,54 

 

2.4.2. Zarážky (zastavení na pozici) 

Zarážka nebo jinak nazývaný stoper je prvek sloužící k zastavení palety 

na určeném místě (Obr. 17). K zastavení dojde vysunutím závory mezi válečky. 

Toto zařízení je ovládáno nejčastěji elektromagnetem, pneumaticky, nebo jakýmkoli 

jiným způsobem. Doraz může být opatřen tlumením, aby nedocházelo k příliš 
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prudkému zastavení a poškození přepravovaného materiálu. Stopery jsou často 

používány ve spojení s dalšími prvky, jako jsou přejezdy a poziční jednotky. 

 

Obr. 17.: Stoper mezi válečky [7] 

2.4.3. Přejezdy 

U válečkových dopravníků se přejezdy (Obr. 18) používají tam, kde se palety 

z jakéhokoliv důvodu odklánějí na jinou dráhu, nebo je zapotřebí změna smyslu 

pohybu. To znamená, že při použití přejezdu se paleta v následujícím kroku 

pohybuje vpřed po svém boku předchozího pohybu. Přejezd je realizován pomocí 

pásů, které jsou umístěny mezi válečky. Při zastavení palety stoperem, dojde 

k vyjetí pásu a tím i k zvednutí palety. V momentě, kdy je paleta nadzvednuta nad 

válečky, pásy se dají do pohybu a přemístí paletu na jinou dráhu a celý přejezd 

zajede zpět do své původní polohy. 
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Obr. 18.: Přejezd pro odklon palety [7] 

 

2.4.4. Poziční jednotky 

Poziční jednotky se využívají pouze u dopravníků, které slouží k mezioperační 

dopravě především při montážích (Obr. 19). Při příjezdu palety na požadované 

místo dojde nejdříve k jejímu zastavení. Následně je paleta vyzvednuta nad válečky 

a ustavena na přesně definovanou pozici, kde probíhá montáž nebo jakákoliv 

technologická operace. Poziční jednotka proto musí mít dostatečnou tuhost, která 

odolá velikým silám a zajistí při tom co největší přesnost ustavení. To je velice 

důležité pro kvalitu následného výrobku. 

 

Obr. 19.: Poziční jednotka [7] 
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2.4.5. Výtahy 

Pomocí zvedacích prvků se materiál přemisťuje do jiné úrovně dopravníkové 

tratě. Většinou se jedná o zvedací plošinu, ke které je připojena část přímého 

válečkového dopravníku. Tato plošina motoricky zvedá, nebo spouští tuto část 

dopravníku do požadované úrovně tratě a v momentě správné polohy plošiny dojde 

k aktivaci válečků. 
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3. Vlastní konstrukce dopravníku 

Vlastní provedení dopravníku bude vycházet ze zadaných parametrů. Jde tedy 

hlavně o přepravní parametry, jako jsou rozměry přepravovaného materiálu, 

maximální hmotnost na jeden metr délky dopravníku, ale také dopravní rychlost. 

Z důvodu automatizace dopravníku určeného převážně pro mezioperační dopravu 

v nějaké technologii výroby, se například šířka dopravníku bude odvíjet od 

standardně používaných palet.  

 Šířky dopravníku:   455 mm 

650 mm 

 845 mm 

 1040 mm 

 Zatížení dopravníku:   200 kg/m 

 Přepravní rychlost:   2-18 m/min 

V dnešní moderní době a v plně automatizované výrobě, nesmí dojít 

k výpadku jakékoli části zařízení, čímž by byla přerušena výroba. Proto je důležité 

vyhnout se při konstrukci dílům nebo prvkům, které by podléhaly dřívější výměně 

než ve stanoveném čase odstávky. 

Další speciální požadavek vychází z toho, že tyto přímé části dopravníku 

budou sestaveny do komplexního dopravního systému. Takovýto dopravní systém 

je obvykle vybaven prvky, jako jsou stopery, přejezdy a další příslušenství, kde 

v těchto místech dochází k zastavení palety. V okamžiku, kdy se paleta zastaví 

na dané pozici ovládacím prvkem, dochází k prokluzu mezi válečkem a paletou. 

Toto tření je nežádoucí z hlediska hluku, opotřebovávání obou částí, ale také při tom 

dochází ke vzniku prachových částic, které jsou v náročných provozech přímo 

nepřípustné. Od toho je tedy vyvozen speciální požadavek, který chce v případě 

zastavení palety na pozici, zastavit i válečky pod paletou.  

Dále je velice důležitá ekonomická stránka. Dopravník musí být vyrobený 

za konkurenceschopnou cenu a v požadovaném čase. Konstrukce musí být 

spolehlivá a zároveň musí splňovat všechny požadavky. 
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3.1. Možné varianty řešení dopravníku 

V této fázi je potřeba vzít v úvahu všechny výše zmíněné požadavky a z nich 

vyjít s co nejlepším řešením konstrukce. Z hlediska vysoké spolehlivosti je tedy 

potřeba hned zavrhnout pohon válečků jakýmkoliv řemenem, protože ten se po čase 

protahuje a opotřebovává. Větším problémem ale je, zastavování válečků 

v okamžiku kdy se zastaví paleta. K tomu se nabízí použít ke každému válečku 

nějakou spojku, která v potřebný čas přeruší tok momentu. Taková spojka musí být 

nějak ovládaná a to je konstrukčně složité. První nápady byly udělat spojky 

elektricky ovládané, ale řídicí systém by byl velice komplikovaný, z čehož vyplívá, 

že toto řešení by bylo příliš zbytečně nákladné. Proto je vhodnější samočinná třecí 

spojka. Samočinná třecí spojka bude fungovat jako pojistná spojka, kdy po 

překročení požadovaného a nastaveného momentu dojde k jejímu proklouznutí. 

V rámci rešerše bylo zjištěno, že potřebný moment válečku pro odvalení palety pro 

vodorovnou dopravu se pohybuje kolem 0,5 N.m. Tímto je tedy stanoven moment 

přenášený spojkou navýšený například o ztráty v ložiskách válečku.  

3.1.1. První varianta koncepce 

Ze všech shrnutých požadavků a nároků tedy vznikla první varianta. V této 

variantě jde o průběžnou hnací hřídel, ze které by byl přenos momentu 

zprostředkován třením mezi dvěma kotouči (Obr. 20). Aby byl zaručen požadovaný 

přenos, jeden z kotoučů by byl navíc přitlačován pružinou do záběru. Tato pružina 

by  byla předepnuta přesně stanovenou silou, aby při překročení momentu 0,5 N.m 

došlo k prokluzu a zastavení válečku. Navíc by se tímto řešením dala regulovat 

rychlost a směr otáčení válečků a to pouze posunem průběžné hřídele s hnacími 

kotouči. Zásadní otázkou je správný výběr materiálu třecích kol a jejich následná 

rychlost opotřebovávání.  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

MODULÁRNÍ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK  - 19 - 

 

Obr. 20.: První varianta koncepce [autor] 

 

3.1.2. Druhá varianta koncepce 

Další varianta vznikala s tím, vyhnout se třecím převodům a použít pro přenos 

momentu tvarový převod. V úvahu připadalo kuželové ozubení a z toho tedy 

následně vzniklo provedení opět s průběžnou hřídelí.  

Ozubení v porovnání s řemenem má vysokou životnost, ale nelze s ním 

přerušit tok momentu pro zastavení válečku. Proto je potřeba pro přerušení toku 

momentu použit třecí spojku. Varianty ve smyslu připojit ke každému válečku externí 

spojku byly rozměrově obrovské a zbytečně složité. Následně z toho vzešlo spojit 

vše v jedno a vzniklo řešení s unášečem. (Obr. 21). Ozubené kolo je vůči unašeči 

volně otočné a k přenosu dojde vlivem tření přes třecí podložky, které mají 

s unašečem tvarový styk pro přenos momentu. Tok momentu je tedy z pohonného 

hřídele na unašeč prostřednictvím tvarového styku a z unašeče na třecí podložky 

opět tvarovým stykem. Dále z třecích podložek při dostatečném přítlaku pružiny 

moment teče na jedno ozubené kolo vlivem tření a při překročení momentu dojde 

v tomto místě k prokluzu a zastavení válečku. Druhé ozubené kolo převodu je 

uloženo na jednom konci hřídele válečku. Jak váleček, tak i unašeč musí být rotačně 

uloženy v rámu dopravníku tak, aby vůči sobě měly správnou polohu, kvůli 

správnému dosednutí převodových kol do sebe. Toho je dosaženo prostřednictvím 

kuličkových ložisek jak na hřídeli válečku, tak i na unašeči. 
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Obr. 21.: Druhá varianta koncepce [autor] 

 

3.1.3. Třetí varianta koncepce 

Tato koncepce se opět vyhnula třecímu převodu pro přenos momentu 

na váleček a je použit tvarový převod článkovým řetězem. Od předchozích variant 

se tato liší především tím, že váleček má pevnou osu, která je uchycena v rámu 

dopravníku (Obr. 22). Na ose je rotačně uložen váleček přes kuličková ložiska.  

Pro přenos momentu je využit řetěz s tečným opásáním, který je v záběru 

s ozubeným kolem. Řetěz musí být veden ve žlabu, aby v místě dotyku s ozubeným 

kolečkem byl opřen a nedocházelo k přeskakování zubů. Pro přerušení toku 

momentu je opět použita třecí spojka, tentokrát umístěná přímo na válečku. Princip 

spojky je takový, že řetězové kolečko je vůči válečku volně otočné a ke spojení 
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dojde vlivem tření s třecími podložkami, které jsou spojeny s válečkem tvarovým 

stykem. Přenos požadovaného momentu pak zajistí přítlačná pružina, tlačící 

na podložky. Předepnutí pružiny a tím i jiný přenášený moment se dá nastavit 

maticí.  

 

Obr. 22.: Třetí varianta koncepce [autor] 

 

3.2. Výběr vhodné koncepce 

Konstrukce jsou kriticky hodnoceny několika zásadními kritérii. Pro snadné 

rozhodnutí je použito vícekriteriální rozhodování a to konktrétně metoda pořadí. 

V této metodě se jednotlivé koncepce seřadí pro dané kritérium od nejlepší 

po nejhorší, kritériím se přiřadí určité váhy důležitosti taktéž podle pořadí 

a ve výsledku dostaneme nejvýhodnější konstrukci pro řešení.  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

MODULÁRNÍ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK  - 22 - 

Nejdůležitějším kritériem je spolehlivost stroje, protože odstávka vlivem 

poruchy stroje je v automatizovaných provozech nežádoucí. Dále je velice důležitá 

jednoduchost konstrukce z důvodů nejen výrobních ale i z hlediska obsahu více 

složitých dílů se prodlužuje a prodražuje oprava, nebo je i větší riziko poruchy. 

Na to navazuje kritérium rychlost a obtížnost servisu při náhodné poruše stroje. 

Z provozních kritérií je důležitá rychlost opotřebení komponent a jejich potřebná 

výměna, hlučnost v provozech, kde jsou mimo jiné i lidé, s tím následuje bezpečnost 

a čistota hlavně v náročných provozech.  

Tab. 2.: Vícekriteriální rozhodování- tabulka kritérií a vah [autor] 

kritérium Popis kritéria Pořadí pi Opačné pořadí poi Váha vi 

K1 Jednoduchost konstrukce 2 8 0,18 

K2 Spolehlivost 1 9 0,20 

K3 Servis 3 7 0,16 

K4 Hlučnost 7 3 0,07 

K5 Opotřebení 5 5 0,11 

K6 Bezpečnost 9 1 0,02 

K7 Cena provedení 4 6 0,13 

K8 Skladové díly 6 4 0,09 

K9 Čistota 8 2 0,04 

  ∑45 ∑45 ∑1 

 

VÝPOČET VÁHY KRITÉRIA 

𝑣𝑖 =
𝑝𝑜𝑖

∑ 𝑝
=

8

45
= 0,18 (1)  

 

V tabulce (Tab. 2) jsou vypsána kritéria pro hodnocení. Jsou seřazena podle 

důležitosti a z toho jsou stanoveny jejich váhy pro následující výpočet. 

Tab. 3.: Vícekriteriální rozhodování -tabulka pořadí pij [autor] 

pij K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 
Výsledek 

vki 
Výsledné 

pořadí 

Kc1 1. 3. 3. 1. 3. 1,5. 1. 3. 3. 2,21 3. 

Kc2 3. 1. 2. 3. 1. 1,5. 3. 2. 1,5. 2,03 2. 

Kc3 2. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 1. 1,5. 1,76 1. 

Váha vi 0,18 0,20 0,16 0,07 0,11 0,02 0,13 0,09 0,04    
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VÝSLEDEK KRITÉRIA 

𝑣𝑘𝑖 = 𝑝𝑖1 ∙ 𝑣1 + 𝑝𝑖2 ∙ 𝑣2 + ⋯ + 𝑝𝑖𝑗 ∙ 𝑣𝑗 =

= 1 ∙ 0,18 + 3 ∙ 0,2 + 3 ∙ 0,16 + 1 ∙ 0,07 + 3 ∙ 0,11 + 1,5 ∙ 0,02

+ 1 ∙ 0,13 + 3 ∙ 0,09 + 3 ∙ 0,04 = 2,21 
(2)  

Hodnocení jednotlivých koncepcí podle jednotlivých kritérií je zobrazeno 

v tabulce (Tab. 3). Následně je vypočteno výsledné pořadí vhodnosti koncepcí 

ze všech pořadí kritérií a jejich vah důležitosti. Jako nejvýhodnější koncepce vyšlo 

provedení s pohonným tečným řetězem. 

3.3. Řešení konstrukce 

Vybraná koncepce válečkového dopravníku je řešena po jednotlivých částech. 

Nejprve jsou potřeba stanovit funkční rozměry třecí samočinné spojky v závislosti 

na válečku, aby bylo vůbec možné tyto dvě části zakomponovat do jednoho celku. 

Následně je řešeno konstrukční provedení s technologií výroby válečku a jeho 

kontrolní výpočet pro několik rozměrových variant. Po vyřešení válečku se spojkou 

přichází na řadu pohonná část dopravníku, kdy je potřeba stanovit celkový potřebný 

výkon pohonu. Dalším krokem je rozvod výkonu na jednotlivé válečky a od toho se 

ovíjející rám celého zařízení, který bude držet všechny jednotlivé části pohromadě.  

3.3.1. Samočinná třecí spojka 

Samočinná třecí spojka musí zajistit prokluz ve chvíli, kdy dojde k nárůstu 

krouticího momentu válečku na vyšší než požadovanou hodnotu k odvalu materiálu. 

K požadované hodnotě momentu je potřeba myslet navíc na ztráty třením v uložení 

válečku. Ztráty třením jsou ve skutečnosti malé, a proto ve výpočtu jsou zanedbány 

a uvažovány až v rozsahu, ve kterém bude spojka nastavitelná pro správnou 

činnost. Rozměry třecích částí (Obr. 23) jsou voleny tak, aby bylo možné spojku 

sesadit s válečkem o průměru 60 mm.  

 Malý průměr třecí podložky Ød1 = 47 mm 

 Velký průměr třecí podložky Ød2 = 62 mm 

 Součinitel tření f = 0,2 

 Krouticí moment přenášený spojkou Ms = 0,5 N.m 
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Obr. 23.: Rozměry třecích částí [autor] 

STŘEDNÍ POLOMĚR TŘENÍ 

𝑅𝑆 =
𝑑𝑠

2
=

𝑑1 + 𝑑2

4
=

47 + 62

4
= 27,25 mm (3)  

POTŘEBNÁ PŘÍTLAČNÁ SÍLA 

𝐹𝑝 =
𝑀𝑠

𝑅𝑠 ∙ 𝑓 ∙ 2
=

0,5

0,02725 ∙ 0,2 ∙ 2
= 45,87 𝑁 (4)  

 

3.3.1.1. Pružina pro přítlak 

Pro zajištění správné funkce spojky je využito přítlaku pružiny, která musí 

působit na třecí podložky výše vypočtenou silou Fp. Z důvodů malých zástavbových 

prostorů pro vinutou pružinu, je použita vlnová pružina (Obr. 24, Obr. 25). Sílu 

pružiny bude možné nastavit maticí podle provozních podmínek, a proto je volena 

silnější pružina.   

 Vlnová pružina SPEC obj. č. W2420-025 

 Vnější průměr D0 = 61,47 mm 

 Vnitřní průměr DI = 47,55 mm 

 Tloušťka plechu t = 0,64 mm 

 Volná délka pružiny Lo = 4,27 mm 

 Stlačená délka pružiny L1 = 2,08 mm 

 Síla pružiny při stlačení L1  P1 = 178 N 
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Obr. 24.: Tabulka se zvolenou pružinou [10] 

 

Obr. 25.: Vlnová pružina [10] 

3.3.1.2. Kontrola unašeče spojky  

Navržené části spojky jako vlnová pružina, třecí podložky a řetězové kolo je 

potřeba uložit na unašeč, aby byla zajištěna správná funkce spojky.  Unašečem 

spojky je samostatný váleček. Boky válečku na kterých bude spojka uložena, jsou 

plastové, a proto je nutné ověřit dotykové tlaky pod třecíma podložkami v místě 

přenosu momentu (Obr. 26). Výpočet a hodnoty dovolených tlaků jsou převzaty 

z přednáškových materiálů Mechanismů a částí strojů [11]. 

• Krouticí moment Mk= 0,5 N.m 

• Opěrné délka e = 12,3 mm 

• Tloušťka třecí podložky hp = 3 mm 

• Počet opěrných ploch np = 2 

• Koeficient přesnosti lícování cef = 0,75 
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Obr. 26.: Rozložení tlaku od třecí podložky [autor] 

DOTYKOVÝ TLAK 

𝐹𝑖 =
1

2
∙ e ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥 ∙ h𝑝 (5)  

𝐹𝑖 =
𝑀𝑘

2
3 ∙ 𝑒 ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝑐𝑒𝑓

 
(6)  

𝑝𝑚𝑎𝑥 =
3 ∙ 𝑀𝑘

𝑒2 ∙ h𝑝 ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝑐𝑒𝑓
=

3 ∙ 500

12,32 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 0,75
= 2,2  𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (7)  

𝑝𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑝𝑑𝑜𝑣      =>         2,2 ≤ 15        =>          𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (8)  

3.3.2. Konstrukce válečku 

Vzhledem k vybrané koncepci, je váleček sestrojen s pevnou osou. Tato osa 

je pevně ukotvena v rámu dopravníku šrouby, aby bylo možné kdykoliv váleček 

demontovat. Na ose je rotačně uložen váleček v kuličkových ložiscích. Tělo válečku 

se skládá z plastových boků, na kterých je nalisovaný plášť z trubky. U plastových 

dílů ale nelze dosáhnout přesných výrobních tolerancí, a proto nemá smysl počítat 

uložení lisovaného spoje. Plasty navíc po krátkém čase podléhají tečení a tak část 

napětí vzniklého nalisováním vymizí. Pro zajištění dobrého spojení mezi plastovým 

bokem a pláštěm, bude zdrsněn povrch pláště v místě kontaktu například 

vroubkováním. Jeden z plastových boků zároveň tvoří unašeč pro samočinnou třecí 

spojku z předchozí kapitoly. 

3.3.2.1. Stanovení základních parametrů válečku 

Rozteč mezi válečky se odvíjí od velikosti přepravovaného materiálu, který by 

měl vždy ležet na minimálně dvou válečcích. Pro stanovení rozteče je počítáno 

s nejmenší používanou přepravní patelou. Při větších rozměrech palety bude ležet 

na více válečcích. (Obr. 27). 
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 Minimální počet podpěrných válečků volím kvmin = 3 

 Délka nejmenší palety lp = 455 mm 

 Nosnost jednoho metru dopravníku m1m = 200 kg 

 

Obr. 27.: Rozteč válečků [autor] 

ROZTEČ VÁLEČKŮ 

𝑃𝑣 =
𝑙𝑝

𝑘𝑣𝑚𝑖𝑛
=

455

3
= 151,6 mm   =>    VOLÍM 𝑃𝑣 = 150 mm (9)  

Zatížení jednoho válečku odpovídá rozkladu zatížení od palety mezi válečky, 

na kterých paleta leží. Proto pro každý rozměr palety je potřeba stanovit počet 

válečků pod ní a také její maximální zatížení, aby byla dodržena nosnost dopravníku 

na jeden metr délky. 

POČET VÁLEČKŮ POD PALETOU 

𝑘𝑣 =
𝑙𝑝

𝑃𝑣
=

455

150
= 3,033 (10)  

POČET PALET NA JEDNOM METRU DOPRAVNÍKU 

𝑘𝑝1𝑚 =
1000

𝑙𝑝
=

1000

455
= 2,197 (11)  

PŘÍPUSTNÁ NOSNOST PALETY  

𝑚𝑝 =
𝑚1𝑚

𝑘𝑝1𝑚
=

200

2,2
= 90,91 𝑘𝑔 (12)  

ZATÍŽENÍ VÁLEČKU OD PALETY 

𝑚𝑣 =
𝑚𝑝

𝑘𝑣
=

91

3
= 30,33 𝑘𝑔 (13)  
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Tab. 4.: Základní parametry válečků [autor] 

délka palety  lp 

[mm] 

počet válečku 
pod paletou kv 

[1] 

počet palet na 1 
metr dopravníku 

kp1m [1] 

zatížení palety 
mp [kg] 

zatížení válečku 
mv [kg] 

455 3 2,2 91 30 

650 4 1,5 133 33 

845 5 1,2 167 33 

1040 6 1 200 33 

 

3.3.2.2. Statický výpočet osy válečku 

Osa válečku je přišroubována k plechovým bokům rámu dopravníku. Tyto 

boky jsou poddajné a umožnují tak natočení konců osy při její deformaci. Z toho 

vyplývá, že lze úlohu počítat jako staticky určitou (Obr. 28). Zatížení osy odpovídá 

limitní hodnotě spojitého zatížení válečku z požadavků zadání, které se rozloží 

do míst, kde jsou umístěna ložiska válečku. 

• Zatížení válečku F = 500 N 

• Vzdálenost ložiska al = 32 mm 

• Vzdálenost ložiska bl = 66 mm 

• Délky osy lo = 530; 725; 920; 1115 mm 

• Materiál osy E335 (11 600) 

• Dovolené napětí materiálu σDOV = 250 N.mm-2 

• Zvolený průměr osy dos = 17 mm 
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Obr. 28.: Náhradní schéma osy válečku [autor] 

REAKCE V PODPORÁCH 

𝑅𝐴 =
𝐹

2
−

𝐹 ∙ 𝑎𝑙

2 ∙ 𝑙𝑜
+

𝐹 ∙ 𝑏𝑙

2 ∙ 𝑙𝑜
=

500

2
−

500 ∙ 32

2 ∙ 530
+

500 ∙ 66

2 ∙ 530
= 266,038 N (14)  

𝑅𝐵 =
𝐹

2
+

𝐹 ∙ 𝑎𝑙

2 ∙ 𝑙𝑜
−

𝐹 ∙ 𝑏𝑙

2 ∙ 𝑙𝑜
=

500

2
+

500 ∙ 32

2 ∙ 530
−

500 ∙ 66

2 ∙ 530
= 233,96 𝑁 (15)  

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 =
𝐹 ∙ 𝑎𝑙 ∙ 𝑏

2 ∙ 𝑙𝑜
−

𝐹 ∙ 𝑏𝑙
2

2 ∙ 𝑙𝑜
+

𝐹 ∙ 𝑏𝑙

2
=

500 ∙ 32 ∙ 66

2 ∙ 530
−

500 ∙ 662

2 ∙ 530
+

500 ∙ 66

2
 

= 15 441,51 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 
(16)  

OHYBOVÉ NAPĚTÍ 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
=

32 ∙ 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝑑𝑜𝑠
3 =

32 ∙ 15 441,51

𝜋 ∙ 173
= 32,01 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (17)  

BEZPEČNOST 

𝑘 =
𝜎𝐷𝑂𝑉

𝜎𝑜
=

250

32,01
= 7,81 > 1,3          =>           𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (18)   
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Tab. 5.: Výsledky výpočtů osy [autor] 

délky palet lp 
[mm] 

délka osy lo 
[mm] 

 Max. ohybový 
moment Momax 

[N.mm] 

Ohybové napětí 𝝈𝒐 
[N.mm-2] 

bezpečnost k 
[1] 

455 530 15 441,51 32,01 7,81 

650 725 15 726,21 32,60 7,67 

845 920 15 890,22 32,94 7,59 

1040 1115 15 996,86 33,17 7,54 
 

Z tabulky (Tab. 5) je vidět, že všechny délky os pro zvolený průměr 17 mm 

splňují podmínku bezpečnosti.  Tento průměr je volen s ohledem na velikost 

použitých ložisek pro váleček, proto j výsledná bezpečnost vysoká. 

3.3.2.3. Dynamický výpočet osy válečku 

Z důvodu neustáleného zatěžování a odlehčování osy válečku, je nutné 

zkontrolovat místa s vruby. Jedná se o míjivé zatížení, protože osa je pevná a 

dochází k ohybu pouze v jednom směru. Jako vruby na ose jsou brány drážky 

pro pojistný kroužek. Obě drážky jsou totožné a výpočet bude proveden pro drážku, 

která je v místě s vyšším ohybovým momentem. Více namáhaná drážka se nachází 

blízko maxima průběhu ohybového momentu (Obr. 29), a proto bude ve výpočtu 

uvažováno toto maximum pro ulehčení výpočtu a zároveň tak bude výpočet na 

straně bezpečnosti. [15] 

 Materiál osy E335 (11 600) 

 Mez kluzu Rm = 325 N.mm-2 

 Mez únavy σc(-1) = 140 N.mm-2 

 Maximální ohybový moment pro nejdelší osu Mo = 15 997 N.m 

 

 Velký průměr ØD = 17 mm 

 Malý průměr Ød = 16,2 mm 

 Poloměr zápichu R = ρ = 0,1 mm 

 Součinitel tvaru α0 = 5,5 

 Součinitel vrubové citlivosti q0 = 0,6 

 Součinitel jakosti povrchu ηp = 0,91 

 Součinitel velikosti εv = 1,45 
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Obr. 29.: Vruby na ose [autor] 

SOUČINITEL TVARU  

𝛽0 = 1 + 𝑞0 ∙ (𝛼0 − 1) = 1 + 0,6 ∙ (5,5 − 1) = 3,7 (19)  

SNÍŽENÁ MEZ ÚNAVY 

𝜎𝑐(−1)
∗ = 𝜎𝑐(−1) ∙

𝜀𝑣 ∙ 𝜂𝑝

𝛽0
= 140 ∙

1,45 ∙ 0,91

3,7
= 49,92 N. 𝑚𝑚−2 (20)  

NAPĚTÍ V OHYBU 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

𝑀𝑜

𝜋 ∙ 𝑑3

32

=
15 997

𝜋 ∙ 16,23

32

= 38,32 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 
(21)  

VÝSLEDNÁ BEZPEČNOST VRUBU  

𝑘 =
𝜎𝑐(−1)

∗

𝜎𝑜
=

49,92

38,32
= 1,3 ≥ 1,2               =>               𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (22)  

 

3.3.2.4. Výpočet pláště válečku 

Jak bylo zmíněno v předchozím textu, plášť válečku je tvořen trubkou. Tato 

trubka je nalisovaná na dva plastové boky, ve kterých jsou uložena valivá ložiska. 

Boky válečku jsou navrženy tak, aby umožňovaly natočení konců pláště při průhybu, 

a proto je možné řešit úlohu jako staticky určitou (Obr. 31). Toto konstrukční 

opatření boků (Obr. 30) je velmi důležité z důvodu vzniku koncentrace napětí 
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v místě hrany boků. Výpočtová délka pláště bude tedy mezi ložisky a zatížení pláště 

ze zadání. Pro výpočet bude uvažováno bodové zatížení pláště místo spojitého. 

Důvodem toho je případ zatížení válečku materiálem pouze ve střední části. Bodové 

zatížení je kritičtější oproti rozloženému spojitému zatížení a tak je výpočet 

na straně bezpečnosti.  

 

Obr. 30.: Konstrukční opatření plastového boku [autor] 

 

 Zatížení válečku F = 500 N 

 Délky pláště lv  = 455; 650; 845; 1040 mm 

 Vzdálenost ložiska od hrany pláště lb = 11,5 mm 

 

 Hliníková trubka D = 60 mm  tp = 3; 5; 10 mm 

 Dovolené napětí pro míjivé zatíženi v ohybu σDOV = 55 N.mm-2 

 Modul pružnosti hliníku E = 70 000 N.mm-2 

 

 Ocelová trubka S235 D = 60,3 mm tp = 2,9; 3,2 mm 

 Dovolené napětí pro míjivé zatíženi v ohybu σDOV = 120 N.mm-2 

 Modul pružnosti oceli E = 210 000 N.mm-2 
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Obr. 31.: Náhradní schéma pláště válečku [autor] 

VÝPOČTOVÁ DÉLKA PLÁŠTĚ 

𝑙𝑝 = 𝑙𝑣 − 2 ∙ 𝑙𝑏 = 455 − 2 ∙ 11,5 = 432 𝑚𝑚 (23)  

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 =
𝐹

2
∙

𝑙𝑝

2
=

500

2
∙

432

2
= 54 000 𝑁. 𝑚𝑚 (24)  

 

Tab. 6.:Výpočtové hodnoty plášťů [autor] 

Délka válečků lv 
[mm] 

Výpočtová délka pláště 
lp [mm] 

Maximální ohybový moment 
Momax [N.mm] 

455 432 54 000 

650 627 78 375 

845 822 102 750 

1040 1 017 127 125 

 

VNITŘNÍ PRŮMĚR PLÁSTĚ 

𝑑𝐼𝑁 = 𝐷 − 2 ∙ 𝑡𝑝 = 60 − 2 ∙ 3 = 54 𝑚𝑚 (25)  

OHYBOVÉ NAPĚTÍ 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
=

32 ∙ 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ (
𝐷4 − 𝑑𝐼𝑁

4

𝐷 )

=
32 ∙ 54 000

𝜋 ∙ (
604 − 544

60 )
= 7,40 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

(26)  
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BEZPEČNOST 

𝑘 =
𝜎𝐷𝑂𝑉

𝜎𝑜
=

55

7,40
= 7,43 > 1,3          =>           𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (27)   

KVADRATICKÝ MOMENT PRŮŘEZU PLÁŠTĚ 

𝐽 =
𝜋

64
∙ (𝐷4 − 𝑑𝐼𝑁

4) =
𝜋

64
∙ (604 − 544) = 218 779,7 𝑚𝑚4 (28)  

PRŮHYB PLÁŠTĚ 

𝑣𝑝 =
𝐹 ∙ 𝑙𝑝

3

48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽
=

500 ∙ 4323

48 ∙ 70 000 ∙ 218 779,7
= 0,05 𝑚𝑚 (29)  

 

Tab. 7.: Výsledky výpočtu hliníkového pláště [autor] 

hliníková trubka výpočet 

délky válečku lv [mm] 455 650 845 1040 

ohybové napětí (tl. 3 mm) 𝝈𝒐𝟑 [N.mm-2] 7,40 10,75 14,09 17,43 

ohybové napětí (tl. 5 mm) 𝝈𝒐𝟓 [N.mm-2] 4,92 7,14 9,36 11,58 

ohybové napětí (tl. 10 mm) 𝝈𝒐𝟏𝟎 [N.mm-2] 3,17 4,61 6,04 7,47 

bezpečnost (tl. 3 mm) k3 [1] 7,43 5,12 3,90 3,16 

bezpečnost (tl. 5 mm) k5 [1] 11,18 7,70 5,88 4,75 

bezpečnost (tl. 10 mm) k10 [1] 17,33 11,94 9,11 7,36 
průhyb (tl. 3 mm) v3 [mm] 0,05 0,17 0,38 0,72 

průhyb (tl. 5 mm) v5 [mm] 0,04 0,11 0,25 0,48 

průhyb (tl. 10 mm) v10 [mm] 0,02 0,07 0,16 0,31 
 

 

Graf. 1.: Graf průhybu hliníkového pláště [Autor] 
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Graf. 2.: Graf bezpečnosti hliníkového pláště [Autor] 

 

Tab. 8.: Výsledky výpočtu ocelového pláště [autor] 

ocelová trubka výpočet 

délky válečku lv [mm] 455 650 845 1040 

ohybové napětí (tl. 2,9 mm) 𝝈𝒐𝟐,𝟗 [N.mm-2] 7,54 10,94 14,35 17,75 

ohybové napětí (tl. 3,2 mm) 𝝈𝒐𝟑,𝟐 [N.mm-2] 6,94 10,07 13,20 16,33 

bezpečnost (tl. 2,9 mm) k2,9 [1] 15,91 10,97 8,36 6,76 

bezpečnost (tl. 3,2 mm) k3,2 [1] 17,30 11,92 9,09 7,35 

průhyb (tl. 2,9 mm) v2,9 [mm] 0,02 0,06 0,13 0,24 

průhyb (tl. 3,2 mm) v3,2 [mm] 0,02 0,05 0,12 0,22 

 

 

Graf. 3.: Graf průhybu ocelového pláště [Autor] 
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Graf. 4.: Graf bezpečnosti ocelového pláště [Autor] 

 

V tabulkách (Tab. 7, Tab. 8) jsou vidět výsledné bezpečnosti a průhyby 

různých délek trubky při zatížení. Pro přepravní paletu je ideální váleček 

s nejmenším průhybem, aby nedocházelo k opotřebení jen v některých částech 

a tím poškození povrchové úpravy, proto jsou výsledné bezpečnosti vysoké. 

Ocelové trubky jsou opatřeny zinkovou povrchovou úpravou a hliníkové trubky jsou 

eloxované. Samozřejmě tyto povrchové úpravy se po čase opotřebí a u ocelových 

trubek může docházet k jejich korozi. Proto pro různé aplikace dopravníku může být 

použit jiný materiál válečku podle požadavků prostředí a výroby.   

3.3.2.5. Porovnání výsledků analytického výpočtu pláště válečku s MKP výpočtem 

Pomocí výpočetního programu Abaqus  byl proveden kontrolní výpočet pláště 

při zatížení poddajnou paletou. Simulace byla provedena pouze pro hliníkovou 

trubku pro porovnání s analytickou metodou výpočtu. Model byl vytvořen jako 

skořepina a rozdělen na čtyři části. Dvě části jsou krátké konce trubky, do kterých 

byly zavedeny okrajové podmínky a jejich smyslem bylo simulovat spojení pláště 

s boky válečku. Boky válečku jsou teoreticky pevné (nulové posuvy a natočení, 

povolen je pouze posuv jednoho boku v ose rotace válečku). Další dvě části modelu 

byly tvořeny střední částí trubky rozdělenou rovinou osy. Na hranici těchto dvou 

částí na obvodu bylo zavedeno spojité zatížení odpovídající zadání. Zvolená 
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velikost elementu byla vyhovující, menší element pouze prodlužoval čas výpočtu 

a žádným zásadním způsobem neovlivňoval konečný výsledek napětí a průhybu 

(Při menším elementu než zvoleným, se průhyb a napětí měnili v řádu tisícin). 

Výsledky simulace byly podle očekávání a na obrázku (Obr. 32) je vidět, že v místě 

dotyku dojde obrazně ke zploštění pláště a maximální posuv téměř odpovídá 

analytické metodě. 

 Hliníková trubka D = 60 mm, lv = 445 mm, tp = 3 mm 

 Zatížení pláště Fs = 500 N 

 Modul pružnosti hliníku E = 70 000 N.mm-2 

 Poissonovo číslo 𝜇 = 0,33 

 Velikost elementu 4 mm 

 

Obr. 32.: MKP výpočet pláště – posunutí v mm [autor] 

Tab. 9.: Tabulka porovnání výsledků s analytickou metodou [autor] 

 Analytický výpočet MKP výpočet 

Deformace (průhyb) [mm] 0,05 0,04 
 

Na obrázku (Obr. 33) je znázorněné napětí vzniklé v plášti při zatížení. Je 

vidět, že největší vzniklé napětí je v místě, kde je hrana boku válečku. Tato špička 

napětí vznikla z toho důvodu, že boky válečku neumožnují žádné natočení. Proto 

jak už bylo zmíněno, mají boky válečku konstrukční opatření, které umožní 

částečnou deformaci jeho okraje hrany o nižší tuhostí než zbytek součásti. Toho je 

dosaženo vybráním čelní strany boku válečku, aby docházelo k zapružení hrany a 
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plynulému přechodu napětí při deformaci.  I přes špičku napětí konstrukce stále 

nepřekračuje dovolené napětí a proto vyhovuje z hlediska bezpečnosti.  

 

Obr. 33.: MKP výpočet pláště – napětí v N.mm-2 [autor] 

 

3.3.2.6. Kontrola ložisek válečku 

Váleček na ose je uložen na dvou valivých ložiscích. Na ložiska působí pouze 

radiální síla od přepravovaného materiálu. Axiální síla na ložiska působí pouze při 

průjezdu palety například zatáčkou, ale je tak malá, že jí ve výpočtu můžeme bez 

problému zanedbat. 

 Volím kuličkové ložisko 16003 – 2Z  

 Základní dynamická únosnost C = 6,37 kN 

 Základní statická únosnost Co = 3,25 kN 

 Součinitel fo = 14 

 Poloměr válečku r = 0,03 m 

 Dopravní rychlost v = 18 m.min-1 

 Maximální zatížení válečku Fv = 500N 

 

 

RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ LOŽISKA 

𝐹𝑟 =
1

2
∙ 𝐹𝑣 =

1

2
∙ 500 = 0,25 𝑘𝑁 (30)  
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PŘEDBĚŽNÉ OTÁČKY VÁLEČKU 

𝑛𝑣 =
𝑣

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟
=

18

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,03
= 95,5 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (31)  

ŽIVOTNOST LOŽISKA  

𝐿ℎ = (
𝐶

𝐹𝑟
)

3

∙
106

60 ∙ 𝑛𝑣
= (

6,37

0,25
)

3

∙
106

60 ∙ 95,5
= 2 886 979 hodin (32)  

=>   𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Při provozu dopravníku váleček nemusí být po celou dobu pod plným 

zatížením. Vypočtená hodnota životnosti ložisek je vyhovující. 

3.3.2.7. Výpočet kotvení válečku 

Uchycení válečku v rámu je prostřednictvím pevné osy pomocí šroubů se 

šestihrannou hlavou (Obr. 34). Zatížení pro výpočet odpovídá vyšší reakční síle 

z výpočtu osy (Obr. 28). [1] 

 Volím ŠROUB SE ŠESTIHRANNO HLAVOU ISO 4017-M8 x 30 - 8.8 

A2L 

 Malý průměr zavitu d3 = 6,446 mm 

 Střední průměr závitu d2 = 7,188 mm 

 Rozteč závitu P = 1,25 mm 

 Průměr dosedací plochy hlavy šroubu ds = 11,63 mm 

 Materiál 8.8 

 Mez kluzu σk = 640 N.mm-2 

 Bezpečnost spoje ks = 1,2 

 Součinitel tření v závitu fz = 0,15 

 Součinitel tření pod hlavou šroubu fh = 0,17 

 Součinitel tření mezi spojovaným materiálem fm = 0,17 

 Zatížení FRA = 266,038 N 
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Obr. 34.: Schéma kotvení válečku [autor] 

PODMÍNKA ÚNOSNOSTI SPOJE 

𝐹𝑅𝐴 < 𝐹𝑡 (33)  

𝐹𝑅𝐴 ∙ 𝑘𝑠 < 𝐹0 ∙ 𝑓𝑚      =>         𝐹0 =
𝐹𝑅𝐴 ∙ 𝑘𝑠

𝑓𝑚
=

266,038 ∙ 1,2

0,17
= 1 877,92 𝑁 (34)  

MOMENT TŘENÍ V ZÁVITU ŠROUBU 

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑖 ∙ 𝑃

𝜋 ∙ 𝑑2
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

1 ∙ 1,25

𝜋 ∙ 7,188
) = 3,168° (35)  

𝛽𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔 𝛽 ∙ cos 𝛾) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔 30° ∙ cos 3,168°) = 29,962° (36)  

𝜑´ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑓𝑧

cos 𝛽𝑛
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

0,15

cos29,962 °
) = 9,823° (37)  

𝑀𝑇𝑍 = 𝐹0 ∙
𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) = 1 877,92 ∙

7,188

2
∙ 𝑡𝑔(3,168 + 9,823)

= 1 557,07 𝑁. 𝑚𝑚 
(38)  

MOMENT TŘENÍ POD HLAVOU ŠROUBU 

𝑀𝑇𝐻 = 𝐹0 ∙ 𝑓ℎ ∙
𝑑𝑠

2
= 1 877,92 ∙ 0,17 ∙

11,63

2
= 1 856,42 𝑁. 𝑚𝑚 (39)  
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UTAHOVACÍ MOMENT ŠROUBU 

𝑀𝑈 = 𝑀𝑇𝑍 + 𝑀𝑇 =  1 557,07 + 1 856,42 = 3 413,49 𝑁. 𝑚𝑚 (40)  

NAPĚTÍ V TAHU OD PŘEDPĚTÍ ŠROUBU 

𝜎𝑡 =
𝐹0

𝑆
=

𝐹0

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

=
1 877,92

𝜋 ∙ 6,4462

4

= 57,545 𝑁. 𝑚𝑚−2 
(41)  

NAPĚTÍ V KRUTU OD PŘEDPĚTÍ ŠROUBU 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
=

𝑀𝑇𝑍

𝜋 ∙ 𝑑3
3

16

=
1 557,07

𝜋 ∙ 6,4463

16

= 29,6 𝑁. 𝑚𝑚−2  
(42)  

REDUKOVANÉ NAPĚTÍ 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡
2 + (2 ∙ 𝜏𝑘)2 = √57,5452 + (2 ∙ 29,6)2 = 82,559 𝑁. 𝑚𝑚−2 (43)  

BEZPEČNOST 

𝑘 =
𝜎𝐾

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

82,559
= 7,75          𝑘 = 7,76 > 1,2     =>      𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (44)  

 

 

3.3.3. Návrh pohonu dopravníku 

Pohonnou jednotkou celého dopravníku je asynchronní elektromotor. 

Z důvodu vysokých otáček oproti potřebným otáčkám válečku, je za motorem 

použita převodovka pro transformování na potřebné otáčky. Mezi pohonným 

zařízením a válečky bude výkon přenesen pomocí řetězového převodu, jak vychází 

ze zvolené koncepce. Převodový poměr řetězového převodu je jedna. Pro plynulý 

rozjezd, nebo regulování rychlosti přepravy může být navíc použit k motoru 

frekvenční měnič, který změnou frekvence změní otáčky motoru.  

3.3.3.1. Výpočet potřebných hodnot pro volbu motoru 

Pro zvolení pohonné jednotky složené z asynchronního motoru a převodovky 

je potřeba vypočítat několik hodnot. Jedná se o potřebné otáčky na hnacím 

řetězovém kole (otáčky výstupního hřídele převodovky) a o výkon motoru.  

 Přepravní rychlost v = 2-18 m.min-1 

 Poloměr válečku r = 0,03 m 
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 Krouticí moment potřebný pro odvalení materiálu válečkem 

Mkv = 0,5 N.m 

 Celková délka modulu lm = 3,9 m 

 Rozteč válečků Pv = 150 mm 

 Účinnost převodovky udávanou výrobcem 𝜂př = 0,73 

 Účinnost řetězového převodu 𝜂ř = 0,94 

PŘEDBĚŽNÉ OTÁČKY VÁLEČKU 

𝑛𝑣 =
𝑣

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟
=

18

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,03
= 95,5 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (45)  

PŘEDBĚŽNÁ ÚHLOVÁ RYCHLOST VÁLEČKU 

𝜔𝑣𝑝 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑣

60
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 95,5

60
= 10 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 (46)  

VÝKON POTŘEBNÝ NA JEDEN VÁLEČEK 

𝑃1𝑣 = 𝑀𝑘𝑣 ∙ 𝜔𝑣𝑝 = 0,5 ∙ 10 = 5 𝑊 (47)  

MAXIMÁLNÍ POČET VÁLEČKŮ V JEDNOM MODULU 

𝑘𝑣𝑚 =
𝑙𝑚

𝑃𝑣
=

3900

150
= 26 (48)  

POTŘEBNÝ VÝKON ASYNCHRONNÍHO MOTORU 

𝑃𝑚𝑝 =
𝑃1𝑣 ∙ 𝑘

𝜂𝑝 ∙ 𝜂ř
=

5 ∙ 26

0,73 ∙ 0,94
= 189,45 𝑊 = 0,190𝑘𝑊 (49)  

 Volím asynchronní elektromotor s převodovkou značky SEW 

o Označení SPIROPLAN WAF10DRN71MS4 

o Výkon motoru Pm = 0,25 kW 

o Výstupní otáčky n2 = nh = 98 ot.min-1 

o Výstupní moment M2 = 19 N.m 

o Účinnost 𝜂př = 73% 

o Radiální síla na výstupní hřídeli FR = 1800 N 

SKUTEČNÁ DOPRAVNÍ RYCHLOST 

𝑣𝑝ř𝑠 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝑛2 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 0,03 ∙ 98 = 18,5 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (50)  

Skutečná přepravní rychlost se liší od požadované o 2,8 %. Hodnota 

nepřesáhla 5 % odchylku, a proto vyhovuje. 
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3.3.3.2. Rozvod výkonu za pohonnou jednotkou 

V předchozí části už bylo zmíněno, že rozvod výkonu za pohonným ústrojím 

mezi válečky, je proveden pomocí válečkového řetězu. Tento řetěz je tažen mezi 

převáděcími kladkami, které jsou vždy na konci modulu dopravníku.  

Návrh řetězu a provedení kontroly 

Výpočet řetězu je proveden podle normy DIN 8195 a veškeré hodnoty 

odečítané z grafů a tabulek jsou z návodu od výrobce ČZchains [12]. 

 Výkon asynchronního elektromotoru Pm = 0,25 kW 

 Účinnost převodovky 𝜂př = 73 % 

 Počet zubů hnacího kola z = 25 

 Otáčky hnacího kola nh = 98 ot.min-1 

 Převodový poměr řetězového převodu i = 1 

 Volím hodnoty pro výpočet: 

o Bez rázový chod Y = 1, převodový poměr i = 1, počet zubů z = 25 

=> 𝜅  = 1,11 

o Rozmezí výkonu I, mazivo a znečištění => µ = 1 

o Řetězy s krátkou roztečí φ = 1 

VÝSTUPNÍ VÝKON Z POHONNÉ JEDNOTKY 

𝑃2 = 𝜂𝑝ř ∙ 𝑃𝑚 = 0,73 ∙ 0,25 = 0,183 𝑘𝑊 (51)  

VÝPOČTOVÝ VÝKON 

𝑃𝐷 =
𝑃2

𝜇 ∙ 𝜑 ∙ 𝜅
=

0,183

1 ∙ 1 ∙ 1,11
= 0,165 𝑘𝑊 (52)  
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Obr. 35.: Diagram řetězů [12] 

 Z diagramu volím (Obr. 35) VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ ČSN 02 3311 – 06 B 

 Roztečný průměr řetězového kola d =75,997 mm 

 Hmotnost jednoho metru řetězu q = 0,41 kg 

 Průměr čepu řetězu d2 = 3,28mm 

 Šířka vnitřního článku řetězu b2 = 8,53 mm 

MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ RYCHLOST 

𝑣𝑜ř =
𝑑 ∙ 𝑛ℎ

19 100
=

75,997 ∙ 98

19 100
= 0,39 𝑚 ∙ 𝑠−1 (53)  

OBVODOVÁ SÍLA 

𝐹0 =
𝑃2 ∙ 1000

𝑣𝑜ř
=

0,183 ∙ 1000

0,39
= 469,23 𝑁 (54)  
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OBVODOVÁ ODSTŘEDIVÁ SÍLA 

𝐹𝑜𝑐 = 𝑞 ∙ 𝑣𝑜ř
2 = 0,41 ∙ 0,392 = 0,06 𝑁 (55)  

CELKOVÁ TAHOVÁ SÍLA 

𝐹𝑡𝑎ℎ = 𝐹𝑜 + 𝐹𝑜𝑐 = 469,23 + 0,06 = 469,29 𝑁 (56)  

TLAK V KLOUBU ŘETĚZU 

𝑝𝑝 =
𝐹𝑡𝑎ℎ

𝑆
=

𝐹𝑡𝑎ℎ

𝑑2 ∙ 𝑏2
=

469,29

3,28 ∙ 8,53
= 16,773 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (57)  

DOVOLENÝ TLAK 

𝑃𝐷 = 𝑝1 ∙ 𝜆 = 30,51 ∙ 0,69 = 21,05 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2      =>        𝑃𝐷 > 𝑝𝑝                                   

=>          𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (58)  

3.3.3.3. Návrh a kontrola pera pro přenos krouticího mementu na řetězové kolečko 

Pro přenos krouticího momentu z hřídele převodovky na ozubené kolo  je 

použito spojení pomocí těsného pera (Obr. 36). Pero je dále kontrolováno na střih 

a otlačení. [1] 

 Průměr hřídele dh = 24 mm 

 Krouticí moment Mk = 19 N.m 

 Šířka pera b = 8 mm 

 Výška pera h = 7 mm 

 Dovolený tlak pD = 80 N.mm-2 

 Dovolené napětí ve smyku 𝜏𝐷 = 60 N.mm-2 

 

Obr. 36.: Rozměry pera [14] 

DÉLKA PERA 

𝑙´𝑎 ≥
4 ∙ 𝑀𝑘

𝑑ℎ ∙ ℎ ∙ 𝑝𝐷
=

4 ∙ 19 000

24 ∙ 7 ∙ 80
= 5,65 𝑚𝑚 

(59)  
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𝑙´ = 𝑙´𝑎 + 𝑏 = 5,65 + 8 = 13,65 𝑚𝑚 (60)  

 Volím PERO 8e7 x 7 x 20 ČSN 02 2562 

𝑙𝑎 = 𝑙(Č𝑆𝑁) − 𝑏 = 20 − 8 = 12 𝑚𝑚 (61)  

KONTROLA PERA NA STŘIH 

𝑝 =
4 ∙ 𝑀𝑘

𝑑ℎ ∙ ℎ ∙ 2 ∙ 𝑙𝑎
=

4 ∙ 19 000

24 ∙ 7 ∙ 2 ∙ 12
= 18,85 ≤ 80 = 𝑝𝐷      =>       𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (62)  

KONTROLA PERA NA STŘIH 

𝜏 =
2 ∙ 𝑀𝑘

𝑑ℎ ∙ 𝑏 ∙ 2 ∙ 𝑙𝑎
=

2 ∙ 19 000

24 ∙ 8 ∙ 2 ∙ 12
= 16,49 ≤ 60 = 𝜏𝐷    =>      𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (63)  

3.3.3.4. Kontrola řetězového kolečka 

Z důvodu nestandartního malého úhlu opásání řetězového kolečka 

na válečku, dochází k přenosu výkonu na malém počtu zubů. Pro zjištění 

kontaktního tlaku mezi válečkem řetězu a zubem kola, je proveden výpočet pomocí 

Hertzova vztahu. Pro dosazení je vypočtena síla z momentu odporu válečku, který 

je dán samočinnou třecí spojkou  na maximální hodnotu 0,5 N.m. Pro poloměry 

uvažovaných Hertzových válců, je použit poloměr pouzdra řetězu a poloměr boku 

zubu ozubeného kola (Obr. 37). [2] 

 Roztečný poloměr ozubeného kola d = 75,997 mm 

 Počet zubů ozubeného kola z = 25 

 Odporový moment válečku Mod = 0,5 N.m 

 Průměr válečku řetězu d1 = ρ1 =6,35 mm 

 Šířka ozubeného kola tk = 5,32 

 Modul pružnosti oceli E1 = E2 = 2,1·105 N.mm-2 

 Poissonovo číslo oceli 𝜇1 = 𝜇2 = 0,29 

 Materiál ozubeného kola E 335 (11 600) 

 Dovolené tlakové napětí materiálu σDOV = 165 N.mm-2 
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Obr. 37.: Rozměry řetězového kola [12] 

SÍLA PRO VÝPOČET 

𝐹𝑧 =
𝑀𝑜𝑑

𝑟
=

𝑀𝑜𝑑

𝑑
2

=
0,5

0,076
2

= 13,16 𝑁 
(64)  

POLOMĚR ZUBU OZUBENÉHO KOLA 

𝑟𝑒 =  𝜌2 = 0,12 ∙ 𝑑1 ∙ (𝑧 + 2) = 0,12 ∙ 6,35 ∙ (25 + 2) = 20,574 𝑚𝑚  (65)  

HERTZŮV VZTAH PRO DOTYK DVOU VÁLCŮ 

𝜎𝐻 = √

𝐹𝑧
𝑡𝑘

∙ (
1
𝜌1

+
1
𝜌2

)

𝜋 ∙ (
1 − 𝜇1

2

𝐸1
+

1 − 𝜇2
2

𝐸2
)

= √

13,16
5,32

∙ (
1

6,35
+

1
20,574

)

𝜋 ∙ (
1 − 0,292

2,1 ∙ 105 +
1 − 0,292

2,1 ∙ 105 )
= 136,393 𝑁. 𝑚𝑚−2 

𝜎𝐻 = 136,393 < 165 = 𝜎𝐷𝑂𝑉                 =>           𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

(66)  

3.3.3.5. Řešení převáděcích kladek a napínání řetězu 

Pohon jednotlivých válečků je tedy pomocí tečného řetězu. Pro oběh řetězu je 

zajištěna vratná větev pomocí převáděcích kladek (Obr. 38). Přes tyto kladky je 

řetěz veden a tím mění svůj směr pohybu. Aby řetěz nepřeskakoval zuby 

na kladkách při jeho prodloužení vlivem dlouhodobého zatížení, tak jedna z kladek 

musí být posuvná, aby bylo možné kdykoliv řetěz napnout.  
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Obr. 38.:Řešení napínání pohonu [autor] 

Převáděcí kladky jsou tvořeny ozubeným kolem, které je otočně uloženo 

valivými ložisky na konzoli, která je pevně spojená s rámem dopravníku (Obr. 39). 

Pro napínací kladku musí být konzole v rámu posuvná v určitém směru. Tento 

posuv konzole nejlépe zajistit drážkou v rámu dopravníku, ve které bude jezdit lože 

s konzolí kladky. Aby k posunutí lože s převáděcí kladkou a tím napnutí řetězu 

vůbec došlo, je v ose drážky umístěn šroub pro napínání. Po napnutí řetězu 

šroubem se lože pevně sevře k rámu, aby byla zajištěna pevná poloha napínací 

kladky.  

 

Obr. 39.: Převáděcí kladka [autor] 

Z důvodů velké vzdálenosti mezi krajními kladkami by docházelo k prověšení 

řetězu vlivem vlastní tíhy. Při prověšení by nedošlo ke kontaktu řetězu s ozubeným 
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kolem válečku a nebyl by přenesen výkon. Proto v celé délce dopravníku je použito 

vedení řetězu, které zajistí správnou polohu a přitlačení řetězu do záběru (Obr. 40).  

 

Obr. 40.: Vedení řetězu [13] 

Napínání řetězu je důležité z hlediska montáže. Aby bylo možné řetěz 

namontovat, musí mít smyčka určitou vůli. Tuto vůli pak musí kompenzovat délka 

napínání. Působením dlouhodobého tahu se řetěz opotřebovává a protahuje, 

a proto druhým důvodem napínání je kompenzace prodloužení řetězu. V praxi 

se udává přípustné prodloužení okolo 2 % délky řetězu. Poté už musí dojít 

k výměně za nový.  Na obrázku (Obr. 41) je znázorněna tahová síla v řetězové 

smyčce. Napínání je tedy umístěno ve vratné větvi (kladka 5). V tomto místě je 

nejmenší tahová síla, což je výhodné z hlediska namáhání. Díky podepření řetězu 

na velkých vzdálenostech, nebude docházet k jeho prověšení a kontrola napnutí je 

tedy prováděna mezi kladkami 1 a 2 kdy by měla větev mít vůli 1-2cm. [3] 

 Délka řetězu l = 7 m 

 Délka napínací drážky pro kompenzaci montáže lmont = 30 mm 

 PROTAŽENÍ ŘETĚZU VLIVEM OPOTŘEBENÍ 

𝛥𝑙 = 𝑙 ∙ 0,02 = 7 ∙ 0,02 = 0,14 𝑚 = 140 𝑚𝑚 (67)  

DÉLKA NAPÍNACÍ DRÁŽKY  

𝑙𝑛 =
∆𝑙

2
+ 𝑙𝑚𝑜𝑛𝑡 =

140

2
+ 30 = 100 𝑚𝑚 (68)  
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Obr. 41.: Diagram tahu v řetězu [autor] 

 

3.3.3.6. Kontrola ložiska kladky 

Pro výpočet životnosti zvolených ložisek je potřeba stanovit sílu působící 

na kladky. Tuto sílu dostaneme složením dvou sil, které se rovnají vypočtené 

celkové tažné síle v řetězu a působících ve směru řetězu (Obr. 42). Největší síla 

v řetězové smyčce vychází na poháněcím kole, proto bude kontrolováno pouze 

ložisko kladky, která je nejblíže pohonu v tažné větvi. Ložiska v ostatních kladkách 

jsou namáhána mnohem menšími silami, a proto jejich životnost bude, v porovnání 

s kontrolovaným ložiskem, větší. Ložisko je namáháno pouze radiální sílou, a proto 

s axiální sílou nepočítáme. 

 

Obr. 42.: Součet sil pro určení radiálního zatížení ložiska [autor] 
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 Úhel sevření sil  = 53,5° 

 Tahová síla v řetězu F1 =  Ftah = 469,29 N 

 

KOSÍNOVÁ VĚTA PRO SOUČET SIL 

𝐹𝑟 = √𝐹1
2 + 𝐹2

2 − 𝐹1 ∙ 𝐹2 ∙ cos(180° − 𝛼) = √2𝐹𝑡𝑎ℎ
2 − 𝐹𝑡𝑎ℎ

2 ∙ cos(180° − 𝛼)

= √2 ∙ 469,292 − 462,292 ∙ cos(180° − 53,5°) = 753,784 𝑁 
(69)  

 Volím ložisko 6004 – 2Z  

 Základní dynamická únosnost C = 9,95 kN 

 Základní statická únosnost Co = 5 kN 

 Součinitel fo = 14 

 Otáčky hnacího kola nh = 98 ot.min-1 

 Počet zubu hnacího kola zh = 25 zubů 

 Počet zubu převáděcího kola zp =21 zubů 

 

OTÁČKY PŘEVÁDĚCÍHO KOLA 

 𝑖1,2 =
𝑛1

𝑛2
=

𝑧2

𝑧1
   =>      𝑛𝑝𝑘 =

𝑛ℎ ∙ 𝑧ℎ

𝑧𝑝
=

98 ∙ 25

21
= 116,667 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (70)  

ŽIVOTNOST LOŽISKA  

𝐿ℎ = (
𝐶

𝐹𝑟
)

3

∙
106

60 ∙ 𝑛𝑝𝑘
= (

9,95

0,754
)

3

∙
106

60 ∙ 116,667
= 328 288 hodin (71)  

=>        𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

 

3.3.3.7. Kontrola kotvení kladek k rámu 

Konzole kladky je ukotvena k rámu pomocí šroubu se šestihrannou hlavou. 

Aby byla konzole správně uchycená, je potřeba zajistit podmínku únosnosti 

a stanovit potřebný utahovací moment šroubu (Obr. 43). Pro jistotu pevnosti spoje 

je provedena kontrola šroubu. Celá konzole je namáhána od řetězu radiální silou. 

Tato síla je shodná se silou, která namáhá ložisko, které bylo kontrolováno 

v předchozím bodě. [1] 
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Obr. 43.: Kotvení kladky k rámu [autor] 

 Volím ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU ISO 4017 – M12x 35 - 

8.8 A2L 

 Malý průměr zavitu d3 = 8,466 mm 

 Střední průměr závitu d2 = 9,026 mm 

 Rozteč závitu P = 1,5 mm 

 Průměr dosedací plochy hlavy šroubu ds = 14,6 mm 

 Materiál 8.8 

 Mez kluzu σk = 640 N.mm-2 

 Bezpečnost spoje ks = 1,2 

 Součinitel tření v závitu fz = 0,15 

 Součinitel tření pod hlavou šroubu fh = 0,17 

 Součinitel tření mezi spojovaným materiálem fm = 0,17 

 Rameno ak = 47 mm 

 Rameno dk = 25 mm 

 Zatěžující radiální síla Fr = 753,784 N 

 

PODMÍNKA ÚNOSNOSTI SPOJE 

𝐹𝑟 < 𝐹𝑡 (72)  
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𝐹𝑟 ∙ 𝑘𝑠 < 𝐹𝑁 ∙ 𝑓𝑚      =>         𝐹𝑁 =
𝐹𝑟 ∙ 𝑘𝑠

𝑓𝑚
=

753,784 ∙ 1,2

0,17
= 5 320,828 𝑁 (73)  

SÍLA OD KLOPNÉHO MOMENTU 

𝐹𝑟 ∙ 𝑎𝑘 = 𝐹𝑀 ∙ 𝑑𝑘       =>        𝐹𝑀 =
𝐹𝑟 ∙ 𝑎𝑘

𝑑𝑘
=

753,784 ∙ 47

25
= 1 417,114 𝑁 (74)  

POTŘEBNÁ SÍLA VE SPOJI 

𝐹0 = 𝐹𝑁 + 𝐹𝑀 = 5 320,828 + 1 414,114 = 6 737,942𝑁 (75)  

MOMENT TŘENÍ V ZÁVITU ŠROUBU 

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑖 ∙ 𝑃

𝜋 ∙ 𝑑2
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

1 ∙ 1,5

𝜋 ∙ 9,026
) = 3,028° (76)  

𝛽𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔 𝛽 ∙ cos 𝛾) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔 30° ∙ cos 3,028°) = 29,965° (77)  

𝜑´ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑓𝑧

cos 𝛽𝑛
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

0,15

cos29,965 °
) = 9,823° (78)  

𝑀𝑇𝑍 = 𝐹0 ∙
𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) = 6 737,942 ∙

9,026

2
∙ 𝑡𝑔(3,028° + 9,823°)

= 6 937,073 𝑁. 𝑚𝑚 
(79)  

MOMENT TŘENÍ POD HLAVOU ŠROUBU 

𝑀𝑇𝐻 = 𝐹0 ∙ 𝑓ℎ ∙
𝑑𝑠

2
= 6 737,942 ∙ 0,17 ∙

14,6

2
= 8 361,786 𝑁. 𝑚𝑚 (80)  

UTAHOVACÍ MOMENT ŠROUBU 

𝑀𝑈 = 𝑀𝑇𝑍 + 𝑀𝑇 =  6 937,073 + 8 361,789 =  15 298,859 𝑁. 𝑚𝑚 (81)  

NAPĚTÍ V TAHU OD PŘEDPĚTÍ ŠROUBU 

𝜎𝑡 =
𝐹0

𝑆
=

𝐹0

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

=
6 737,942

𝜋 ∙ 8,4662

4

= 119,696 𝑁. 𝑚𝑚−2 
(82)  

NAPĚTÍ V KRUTU OD PŘEDPĚTÍ ŠROUBU 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
=

𝑀𝑇𝑍

𝜋 ∙ 𝑑3
3

16

=
6 937,073

𝜋 ∙ 8,4663

16

= 58,225 𝑁. 𝑚𝑚−2  
(83)  

REDUKOVANÉ NAPĚTÍ 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡
2 + (2 ∙ 𝜏𝑘)2 = √119,6962 + (2 ∙ 58,225)2 = 166,997 𝑁. 𝑚𝑚−2 (84)  

BEZPEČNOST 

𝑘 =
𝜎𝐾

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

166,997
= 3,8           𝑘 = 3,8 > 1,2 =>   𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (85)  
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3.3.4. Rám dopravníku 

Rám (Obr. 44) je důležitou částí celého dopravníku, seskupuje jednotlivé 

funkční části do kompletního funkčního celku. Konstrukce rámu je kombinací 

hliníkových tažených profilů s ocelovými profily ohýbanými z plechu. Každý rám 

jednoho přímého modulu je složen ze tří částí. Krajními částmi jsou ocelové boční 

profily, které obsahují díry pro ukotvení převáděcích kladek, pohonu, nebo drážku 

pro napínací systém pohonné řetězové smyčky. Délka těchto částí je minimální, 

pouze pro ukotvení zmíněných součástí. Naopak tomu je u střední části, která může 

být libovolně dlouhá až do maximální stanovené délky, která je dána velikostí 

pohonné jednotky. Tyto ocelové boky jsou k sobě spojeny šroubovým spojem 

přes navařené příruby. Dále pravý a levý bok je sešroubován hliníkovými profily 

napříč a navíc z těchto příčníků vychází nohy, které jsou taktéž z hliníkového profilu. 

Dimenzování těchto příčníků s nohami je omezeno únosností nastavitelných patek, 

které jsou našroubovány z čela profilů. Nosnost profilů s těmito patkami udává 

výrobce s dostatečnou bezpečností a podle tohoto údaje je vypočítána rozteč 

příčníků v rámu dopravníku (Obr. 45). 

 

Obr. 44.: Rám dopravníku [autor] 
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 Délka modulu L = 3,3 m 

 Zatížení dopravníku mz = 200 kg/m 

 Únosnost patky M16 Fpatka = 20000 N 

 Hmotnost modulu m = 190 kg 

 Vzdálenost příčky s nohami od kraje dopravníku O = 0,53 m 

 Bezpečnost k = 2 

 

Obr. 45.: Rozložení příček s nohami [autor] 

ZATÍŽENÍ OD BŘEMENE 

𝐺𝑏 = 𝐿 ∙ 𝑚𝑧 ∙ 𝑔 = 3,3 ∙ 200 ∙ 9,81 = 6 474,6 𝑁 (86)  

ZATÍŽENÍ OD VLASTNÍ VÁHY 

𝐺𝑑 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 190 ∙ 9,81 = 1 863,9 𝑁 (87)  

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 

𝐺 = 𝐺𝑏 + 𝐺𝑑 = 6 474,6 + 1 863,9 = 8 338,5 𝑁 (88)  

ÚNOSNOST PŘÍČKY S NOHAMI 

𝐹𝑝říč𝑘𝑦 = 2 ∙ 𝐹𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎 = 2 ∗ 20 000 = 40 000 𝑁 (89)  

POČET PŘÍČEK S NOHAMI 

𝑛 =
𝐺 ∙ 𝑘

𝐹𝑝říč𝑘𝑦
=

8 338,5 ∙ 2

40 000
= 0,46       =>        𝑛𝑒𝑗𝑚é𝑛ě 𝑣š𝑎𝑘 2 𝑝říč𝑘𝑦 𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 (90)  

VZDÁLENOST MEZI PŘÍČKAMI S NOHAMI 

𝑋 =
𝐿 − 2 ∙ 𝑂

𝑛 − 1
=

3,3 − 2 ∙ 0,53

2 − 1
= 2,24 𝑚 (91)  

K lepšímu kotvení dopravníku do stavby lze využít více nohou a zmenšit tím 

vzdálenost mezi nimi. Kotvení do podlahy je realizováno přes kotvící prvek 

přišroubovaný na jedné z nohou příčky.  
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Pro známou vzdálenost mezi nohami je proveden výpočet ohýbaného 

ocelového boku rámu. Výpočet je proveden s využitím výpočtového softwaru. 

Maximální průhyb při zadaném zatížení 200kg/m je patrný z obrázků (Obr. 46, Obr. 

47) a je roven hodnotě 0,039 mm. Tyto výsledné hodnoty jsou vyhovující. 

 

Obr. 46.: Náhradní schéma střední části boku z AutoCAD Mechanical [autor] 

 

Obr. 47:. Průřez bokem s tabulkami výsledků výpočtu z AutoCAD Mechanical [autor] 

3.4. Spojování modulů 

K zajištění spojení dvou a více modulů v dopravní trať slouží příruby na konci 

každého modulu. Tyto příruby jsou spojeny šroubovým spojem. Výhodou tohoto 

systému je jednoduchá montáž v místě provozu, nebo možnost jakékoliv přestavby 

z důvodu jiného uspořádání přepravních stanovišť.  Na obrázku (Obr. 48) je část 

přímé trati tvořené z několika modulů. Dále pak na obrázcích (Obr. 49, Obr. 50) je 

zobrazena zatáčka realizována kolmým spojením dvou přímých modulů. 
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Pro realizaci zatáčky musí být použito navíc několik součástí, jako je například čelo, 

vodící rohové lišty a plechy a jedna krajní část rámu modulu musí být zaměněna 

za sníženou kvůli přejezdu palety.  

 

 

Obr. 48.: Spojení několika modulů v rovnou trať [autor] 

 

 

Obr. 49.: Spojení modulů v zatáčku pohled 1 [autor] 
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Obr. 50.: Spojení modulů v zatáčku pohled 2 [autor] 
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4. Závěr 

Výsledkem diplomové práce je přímý modul válečkového dopravníku. Tento 

dopravník je možné použít pro přepravu kusového materiálu připevněného na 

přepravních paletách v automatizovaných výrobách (montáží, obroben, svařoven).  

Koncepce vznikly z rešerše používaných válečkových dopravníků a jejich 

pohonů. Snaha byla o co nejjednodušší konstrukci z hlediska výroby, údržby 

a dlouhé životnosti. Hlavním požadavkem byla spolehlivost z důvodu vysokého 

stupně automatizace, finanční efektivnost a schopnost dodání v průběhu několika 

týdnů ze skladových polotovarů. Ze tří navržených koncepcí splňujících tyto 

požadované vlastnosti, byla vybrána pomocí vícekriteriálního rozhodování 

ta nejvhodnější. Následně proběhlo rozměrové a výkonové zpracování modulu 

podle zadaných hodnot a vytvoření 3D modelu. 3D model je plně parametrický. 

V konstrukci jsou použity unifikované a také stavebnicové díly. V průběhu práce byly 

provedeny základní pevnostní kontroly válečku a rámu dopravníku. Všechny 

šroubové spoje na konstrukci jsou pevnostně zkontrolovány. Pohybující části jsou 

kontrolovány na životnost větší jak dva roky. Pro montážní účely je zpracována 2D 

koncepční dokumentace.  

Výsledkem tedy je jeden funkční přímý díl (modul) válečkového dopravníku, 

který dosahuje přepravní rychlosti v rozsahu 2 – 18 m/min a je možné ho zatížit 

na jeden metr délky 200 kg. Pro různé velikosti přepravovaného materiálu je 

zpracováno několik šířek dopravníku odstupňovaných podle používaných 

přepravních nosičů 455, 650, 845, 1040 mm. 
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5. Seznam zkratek a symbolů 

 Úhel sevření sil [°] 

0 Součinitel tvaru [-] 

vp Předběžná úhlová rychlost válečku [rad.s-1] 

𝜎𝑐(−1)
∗  Snížená mez únavy [N.mm-2] 

ak Rameno a [mm] 

al Vzdálenost ložiska od kraje A [mm] 

b Šířka pera [mm] 

b2 Vnější šířka vnitřního článku řetězu [mm] 

bl Vzdálenost ložiska od kraje B [mm] 

C Základní dynamická únosnost [kN] 

cef Koeficient přesnosti lícování [1] 

Co Základní statická únosnost [kN] 

D Vnější průměr pláště válečku [mm] 

d Průměr roztečné kružnice řetězového kola [mm] 

D0 Vnější průměr pružiny [mm] 

d1 Průměr válečku řetězu [mm] 

d2 Střední průměr závitu  [mm] 

d2 Průměr čepu řetězu  [mm] 

d3 Malý průměr šroubu [mm] 

dh Průměr hřídele [mm] 

DI Vnitřní průměr pružiny [mm] 

dIN Vnitřní průměr pláště válečku [mm] 

dk Rameno d [mm] 

dos Průměr osy [mm] 

ds Průměr dosedací plochy hlavy šroubu [mm] 

E Modul pružnosti v tahu [N.mm-2] 

e Délka opěrného ramene [mm] 

f Součinitel tření [1] 

F Zatížení [N] 

F0 Síla předepnutí šroubového spoje [N] 

F0 Obvodová síla [N] 

f0 Součinitel [-] 

Fs Zatížení pláště [N] 

fh Součinitel tření pod hlavou šroubu [1] 

Fi Náhradní síla [N] 

fm Tření materiálu [1] 

FM Síla od klopného momentu [N] 
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FN Síla z podmínky únosnosti spoje [N] 

FOC Obvodová odstředivá síla  [N] 

Fp Přítlačná síla třecích ploch spojky [N] 

Fpatka Únosnost patky [N] 

Fpříčky Únosnost příčky [N] 

Fr Radiální zatěžující síla [N] 

FR Radiální zatížení výstupní hřídele [N] 

FRA Zatěžující síla [N] 

Ft Třecí síla [N] 

Ftah Celková tahová síla v řetězu  [N] 

Fv Maximální zatížení válečku [N] 

fz Součinitel tření v závitu [1] 

G Celkové zatížení [N] 

g Gravitační zrychlení [m.s-2] 

Gb Zatížení od břemene [N] 

Gd Zatížení od vlastní váhy [N] 

h Výška pera [mm] 

hp Tloušťka třecí podložky [mm] 

i Převodový poměr [1] 

J Kvadratický moment průřezu pláště  [mm4] 

k bezpečnost [1] 

kp1m Počet palet na jednom metru dopravníku [kg] 

kS Bezpečnost šroubového spoje [1] 

kv Počet válečků pod paletou [1] 

kv Skutečný počet válečků pod paletou [1] 

kvm Počet válečků jednoho modulu  [1] 

kvmin Minimální počet podpěrných válečků [-] 

L Celková délka modulu [m] 

l Délka řetězu [m] 

L(ČSN) Normalizovaná délka pera [mm] 

l´ Minimální vypočtená délka pera [mm] 

L0 Volná délka pružiny [mm] 

L1 Stlačená délka pružiny [mm] 

la Výpočtová délka pera [mm] 

la´ Minimální výpočtová délka pera [mm] 

lb Vzdálenost ložiska od hrany pláště [mm] 

Lh Životnost ložiska [hodina] 

lm Maximální délka modulu [mm] 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

MODULÁRNÍ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK  - 62 - 

lmont Napínací délka potřebná pro montáž  [mm] 

ln Délka napínací drážky  [mm] 

lo Délka osy [mm] 

lp Výpočtová délka pláště [mm] 

lp Délka palety [mm] 

lv Délka válečku [mm] 

m Hmotnost modulu [kg] 

m1m Zatížení jednoho metru dopravníku [kg] 

M2 Výstupní krouticí moment [N.m] 

Mk Přenášený krouticí moment [N.m] 

Mkv Potřebný krouticí moment válečku [N.m] 

Mo Ohybový moment [N.m] 

Mod Odporový moment válečku [N.m] 

Momax Maximální ohybový moment  [N.mm] 

mp Dovolené zatížení palety  [kg] 

MS Moment spojky [N.m] 

MTH Moment tření pod Hlavou šroubu [N.mm] 

MTZ Moment tření v závitu [N.mm] 

MU Utahovací moment roubu  [N.mm] 

mv Zatížení válečku od palety  [kg] 

mz Hmotnost zatížení [kg] 

n Počet příček s nohami [-] 

n2 Otáčky výstupního hřídele [ot.min-1] 

nh Otáčky hnacího kola [ot.min-1] 

np Počet opěrných ploch [1] 

npk Otáčky převáděcího kola [ot.min-1] 

nv Otáčky válečku [ot.min-1] 

O Vzdálenost příčky s nohami od kraje  [m] 

ØD Velký průměr [mm] 

Ød Malý průměr [mm] 

Ød1 Malý průměr třecí plochy spojky [mm] 

Ød2 Velký průměr třecí plochy spojky [mm] 

ØdS Střední průměr třecí plochy spojky [mm] 

P Rozteč závitu [mm] 

P1 Síla pružiny při stlačení na L1 [N] 

p1 Tlak v kloubu řetězu [N.mm-2] 

P1v Výkon potřebný pro pohon válečku [W] 

P2 Výkon na výstupním hřídeli [kW] 

PD Výpočtový výkon [kW] 
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pD Dovolený tlak  [N.mm-2] 

pdov Dovolené dotykové napětí [N.mm-2] 

pi Pořadí důležitosti kritéria [1] 

pij Pořadí dané koncepce podle kritéria [1] 

Pm Výkon elektromotoru  [kW] 

pmax Maximální dotykové napětí [N.mm-2] 

Pmp Předběžný výkon elektromotoru  [kW] 

poi Opačné pořadí důležitosti kritéria [1] 

pp Tlak v kloubu řetězu [N.mm-2] 

Pv Rozteč válečků [mm] 

q Hmotnost jednoho metru řetězu [kg] 

q0 Součinitel vrubové citlivosti [-] 

r Poloměr válečku [mm] 

R Poloměr zaoblení [mm] 

RA Reakce bodu A [N] 

RB Reakce bodu B [N] 

re Poloměr zubu ozubeného kola [mm] 

Rm Mez kluzu [N.mm-2] 

RS Střední poloměr třecí plochy spojky [mm] 

S Plocha kloubu řetězu [mm2] 

t Tloušťka pružinového plechu [mm] 

tk Šířka ozubeného kola [mm] 

tp Síla stěny trubky pláště [mm] 

v Dopravní rychlost [m.min-1] 

vi Váha kritéria [1] 

vki Výsledek daného kritéria  [1] 

voř Obvodová rychlost řetězu [m.s-1] 

vp Průhyb pláště [mm] 

vpřs Skutečná přepravní rychlost [m.min-1] 

Wk Modul průřezu v krutu [mm3] 

Wo Modul průřezu ohybu [mm3] 

x Vzdálenost mezi příčkami s nohami [m] 

Y Součinitel chodu řetězu [1] 

z Počet zubů řetězového kolečka [1] 

zh Počet zubů hnacího kola [1] 

zp Počet zubů převáděcího kola [1] 

β Vrcholový úhel závitu [°] 

β0 Součinitel tvaru  [-] 

βn Úhel boku závitu [°] 
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γ Úhel stoupání závitu [°] 

κ Součinitel činitele výkonu [1] 

ρ1 Průměr válečku řetězu [mm] 

σDOV Dovolené napětí materiálu [N.mm-2] 

σH Hertzův vztah [N.mm-2] 

σHDOV Dovolený kontaktní tlak [N.mm-2] 

σk Mez kluzu materiálu  [N.mm-2] 

σo Ohybové napětí [N.mm-2] 

σred Redukované napětí  [N.mm-2] 

σt Tahové napětí  [N.mm-2] 

φ Součinitel rozteče řetězu [1] 

φ ´ Třecí úhel závitu [°] 

𝛥l Protažení řetězu opotřebením  [mm] 

𝜀v Součinitel velikosti  [-] 

𝜂p Součinitel jakosti povrchu [-] 

𝜂př Účinnost převodovky [1] 

𝜂ř Účinnost řetězového převodu [1] 

𝜆 Součinitel tření v kloubu řetězu [1] 

𝜇 Součinitel mazání řetězu [1] 

𝜇 Poissonovo číslo [1] 

𝜏 Napětí ve smyku [N.mm-2] 

𝜏D Dovolené napětí ve smyku [N.mm-2] 

𝜏k Napětí v krutu  [N.mm-2] 

Fz Síla působící na jeden zub [N] 

σc(-1) Mez únavy [N.mm-2] 

i1,2 Převodový poměr [1] 
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