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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

TN [N]  Tíhová síla palety s dopravovaným objektem 

TT2 [N]  Tahová síla v obou pásech 

m [kg]  Hmotnost dopravovaného objektu s paletou 

g [ms-2] tíhové zrychlení, g=9,81 ms-2 

f1 [1]  součinitel tření mezi pásem a paletou 

f2 [1]  součinitel tření mezi pásem a vodící lištou 

TT [N]  Tahová síla v jedno pásu 

T1 [N]  síla v horním pásu dopravníku 

T2 [N]  síla v dolním pásu dopravníku 

e [1]  Eulerovo číslo, e=2,71828 

α [rad]  úhel opásání 

µ [1]  součinitel tření mezi hnací rolnou a pásem 

LHV [mm] délka pásu v horní větvi 

L [mm] délka dopravníku mezi hnací a vratnou jednotkou 

LHJ [mm] délka pásu v horní větvi od hnací a vrtané jednotky 

ΔLT1 [mm] prodloužení pásu v horní větvi 

LDV [mm] délka pásu v dolní větvi 

LDJ [mm] délka pásu v dolní větvi od hnací a vratné jednotky 

ΔLT2 [mm] prodloužení pásu v dolní větvi 

ΔL [mm] celkové prodloužení pásu 

Lc [mm] celková teoretická délka pásu 

ΔL% [%] prodloužení pásu v procentech 

Lpásu [mm] délka pásu s požadovaným předpětím 

M [Nm] kroutící moment 

D [mm] průměr hnací rolny 

ω [rad/s] úhlová rychlost 

v [m/s]  požadovaná rychlost dopravníku 

R [mm] poloměr hnací rolny 

n2 [ot/min] požadované otáčky pohonu 

η [1]  účinnost převodového motoru 

P [kW]  požadovaný výkon motoru 

Pmot [kW] skutečný výkon motoru 

M2 [Nm] kroutící moment motoru 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Hnací a vratná jednotka dopravníku s plochým řemenem  - 2 - 

M2max [Nm] maximální moment motoru 

i [1]  převodový poměr 

nM [ot/min] otáčky motoru 

iskut [1]  skutečný převodový poměr 

vskut [m/s] skutečná rychlost dopravníku 

Δv [%]  rozdíl požadované a skutečné rychlosti 

la [mm] funkční délka pera 

l [mm]  délka zvoleného normalizovaného pera 

b [mm] šířka pera 

p [MPa] tlak na bok pera 

pd [MPa] dovolené napětí pera na otlačení 

MMAX [Nmm] maximální moment 

dh [mm] průměr hřídele 

h [mm] výška pera 

𝜏 [MPa] napětí ve smyku 

𝜏𝑑 [MPa] dovelené napětí ve smyku 

TF [kN] výsledná síla působící na hnací rolnu 

𝜑 [°]  úhel, který svírají síly T1 a T2 

δ [°]  doplněk úhlu φ v silovém lichoběžníku 

Lh [hod] životnost ložisek 

C [kN]  dynamická únosnost ložisek 

TF [kN] výsledná síla působící na hnací rolnu 

nL [ot/min] otáčky ložiska 

p [1]  exponent trvanlivosti (pro bodový styk p=3) 

Wk [mm3] modul průřezu v krutu 

Τk [MPa] smykové napětí v krutu 

Mk [Nmm] kroutící moment 

γ [°]  úhel stoupání závitu 

iZ [1]  počet chodů závitu, iZ = 1 

PZ [mm] rozteč závitu, PZ = 1,25 mm 

d2 [mm] střední průměr závitu, d2 = 7,188 mm 

βn [°]  úhel boku závitu v normálové rovině 

β [°]  úhel boku závitu 
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φ´ [°]  třecí úhel v závitu 

f [1]  součinitel tření, f = 0,15 (ocel-ocel) 

Qo [N]  montážní předpětí spoje 

Mkk [Nmm] utahovací moment 

ρM [mm] poloměr tření šroubu, ρM = 0,8d2 = 5,75 mm 

fM [1]  součinitel tření v závitu, f = 0,2 

CDř [N/mm] tuhost dříku šroubu 

SDř [mm2] plocha kruhového průřezu dříku, d=8 mm 

lDř [mm] délka dříku šroubu 

Cz [N/mm] tuhost šroubu se závitem 

Sz [mm2] plocha kruhového průřezu šroubu se závitem, d2=7,188 mm 

lz [mm] délka šroubu se závitem 

C1 [N/mm] tuhost přitěžujících částí 

SD [mm2] plocha mezikruží 

DD [mm] průměr díry pro šroub, DD = 10 mm 

C2 [N/mm] tuhost odlehčujících částí 

Fš [N]  síla v osovém směru na jeden šroub 

F1 [N]  přitěžující síla 

F2 [N]  odlehčující síla 

Q1 [N]  maximální vnitřní provozní síla 

Q2 [N]  provozní zatížení 

σt [MPa] tahové napětí v šroubu 

Τk [MPa] smykové napětí v krutu 

σRED [MPa] redukované napětí dle teorie HMH 

kš [1]  bezpečnost šroubového spoje 

T [N]  třecí síla mezi deskami 

fAl [1]  koeficient tření hliník-hliník, fAl = 0,3 

kp [1]  bezpečnost proti prokluzu 
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1. Úvod 

Pomocí paletových dopravníků lze břemena kontrolovaně přepravovat. Tyto 

dopravníky přepravují břemeno pomocí palet. Na těchto paletách je břemeno 

během manipulace. Tyto palety jsou pak poháněny samotným dopravníkem, 

nejčastěji ozubeným řemenem, řetězem, válečkem nebo plochým řemenem. Pohon 

dopravníku je ve většině případů zajištěn elektromotorem s převodovkou. Stojná 

konstrukce je složena z hliníkových profilů, které lze různě pospojovat do různých 

tvarů dle potřeby. Trať dopravníku se může křížit nebo zatáčet pomocí speciálních 

dílů. Také lze břemeno přepravovat svisle vzhůru s využitím výtahových 

dopravníků. Těmito způsoby lze sestavit velmi různorodé a velké dopravní spojení. 

Palety lze také pomocí stoperů zastavit na přesných pozicích nebo přizvednout a 

podepřít nad běžícím pásem tak, že se dopravník nemusí zastavit. To se používá 

při nejrůznějších technologických úpravách, aby nebyl poškozen pás, například při 

tváření. Pomocí těchto prvků lze břemeno snadno a efektivně řídit během 

transportu. 

Cílem této práce je navrhnout hnací a vratnou jednotku dopravníku s plochým 

řemenem. Maximální šířka dopravníku je 1200 mm, rychlosti dopravníku jsou 6, 9, 

12, 15, 18 m/s. Maximální zatížení včetně palety je 300 kg. Řešení vzniklo z rešerše 

dosud existujících a fungujících použití paletových dopravníků. Hlavním tématem je 

zdokonalení hnaného domku dopravníku. Vratný domek vychází z návrhu hnaného. 

Dále budu provádět kontrolu navržených součástí. Z navržených částí dopravníku 

vypracuji 3D model. 
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2. Rešerše 

V této teoretické části se věnuji shromažďování informací o dostupných 

variantách řešení dopravníků pro paletovou přepravu a jejich výrobci. 

2.1. Paletové dopravníky 

Paletové dopravníky transportují břemeno na paletách. Výhodou těchto 

dopravníků je, že lze palety opakovaně zastavit na specifikovaných pozicích. To se 

využívá u břemen, které mají velmi speciální tvar. Palety jsou poháněny nejčastěji 

ozubeným řemenem, řetězem, válečkem nebo plochým řemenem. 

2.1.1. Paletové dopravníky s plochým řemenem 

Paletový dopravník s plochým řemenem je speciální typ pásového dopravníku. 

Skládá se ze dvou pásů po stranách dopravníku, které unáší paletu. Pásy jsou 

napnuty mezi hnacím a vratným domkem. Pohonná jednotka elektromotoru 

s převodovkou je umístěna z boku jedné nebo druhé strany, případně uvnitř mezi 

pásy hnací jednotky. Ve spodní větvi je pás veden přímo v konstrukci hliníkového 

profilu, v horní větvi je veden vodící lištou. Stojná část dopravníku se skládá 

z hliníkových profilů. Na obrázku 1 je vidět paletový dopravník s plochým řemenem. 

[1] 

 

Obr. 1.: Paletový dopravník s plochým řemenem [1] 
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2.1.2. Paletové dopravníky s ozubeným řemenem 

Pohon řemenového paletového dopravníku je vyvozen ozubenými řemeny, 

které jsou napnuty mezi hnacím a vratným domkem. Nejčastěji jsou to dva řemeny 

umístěny na krajích dopravníku. Pohonná jednotka elektromotoru s převodovkou je 

stejně jako u dopravníku s plochým řemenem umístěna z boku dopravníku nebo 

mezi ozubenými řemeny hnací jednotky. Napínání řemene probíhá přímo uvnitř 

hnacího domku pomocí napínacích kladek. Hnací řemenice je vybavena plastovým 

krytem, který je přitlačován na řemen a tím zabraňuje prokluzu řemene. Nosná 

konstrukce je opět tvořena z hliníkových profilů. Stejně jako u plochých řemenů je 

řemen ve spodní větvi dopravníku veden přímo uvnitř hliníkového profilu a v horní 

větvi vodící lištou. Hnací a vratná jednotka paletového dopravníku s ozubeným 

řemenem je vidět na obrázku 2. [1] 

 

Obr. 2.: Paletový dopravník s ozubeným řemenem [1] 

2.1.3. Řetězové paletové dopravníky 

Řetězové dopravníky jsou poháněny destičkovým nebo válečkovým řetězem, 

válečkový řetěz může být jednořadý nebo dvouřadý. Konstrukce řetězových 

paletových dopravníků je obdobná jako u dopravníků s plochým a ozubeným 

řemenem. Řetěz, který unáší paletu, je veden mezi hnacím a hnaným řetězovým 

kolem po stranách dopravníku. Řetězy mohou obsahovat unašeče. Tyto dopravníky 

mají díky řetězovému mediu vyšší únosnost. Na obrázku 3 je ukázka řetězových 

dopravníků. [2] 
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Obr. 3.: Řetězové dopravníky [2] 

2.1.4. Válečkové dopravníky 

Hnacím medium je u těchto dopravníků váleček. Válečky mohou být narozdíl 

od řemenových a řetězových dopravníků po celé šířce palety. V některých 

případech je uprostřed zmenšen průměr válečku a nedochází zde kontaktu 

s paletou. Pohon válečků vykonává řemen, nebo jsou všechny válečky propojeny 

hřídelemi a kroutíc moment je přenášen přes ozubení. Na obrázku 4 lze vidět 

válečkový dopravník. [3] 

 

Obr. 4.: Válečkový dopravník [3] 
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2.2. Palety 

Dopravníkové palety jsou zvláštní palety, určené pouze pro dopravníkové 

systémy. Pomocí palet jsou obrobky přepravovány mezi stanicemi. Palety se 

skládají z rámu a desky. Tyto dvě části jsou spojeny šrouby nebo kolík, jak je vidět 

na obrázku 5. [1] 

 

Obr. 5.: Dopravníková paleta [1] 

Nejčastěji se palety vyrábí z hliníku, oceli nebo plastu. Spodní část palety je 

upravena pro pojezd po přepravním mediu (řemen, řetěz nebo váleček) kluznou 

lištou. Na horní části desky je upevněn obrobek. Zastavovaní palet probíhá pomocí 

stoperů (obr. 6). Stopery jsou pneumatické záchytky, které zastaví paletu na 

specifikovaném místě. Mohou být tlumené nebo netlumené. Tímto je reguluje pohyb 

více palet po jedné dopravníkové dráze. [1] 
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Obr. 6.: Stoper [1] 

Zastavování palety probíhá za vnější nebo vnitřní hranu podle potřeby a 

prostoru, proto spodní část palet obsahuje výběžky a zarážky pro stopery. 

Nejpoužívanější zastavování palet je vidět na obrázku 7 za vnitřní hranu vlevo a 

vnější hranu vpravo. [1] 

 

Obr. 7.: Zastavení palety za vnitřní hranu vlevo a vnější hranu vpravo [1] 

2.3. Pohon dopravníku 

Pohon dopravníku je zajištěn elektromotorem s převodovkou. Nejčastěji se 

používá třífázový asynchronní elektromotor, výrobci však nabízejí i pohony 

s jednofázovými elektromotory nebo elektromotory na stejnosměrné napětí. Mezi 

nejčastěji používané převodovky patří šneková, kuželová, kuželočelní nebo čelní 

převodovka. V dalších kapitolách jsou uvedeni někteří výrobci převodových 

elektromotorů využívaných pro pohon dopravníků. 
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2.3.1. WEG 

WEG neboli Württembergische Elektromotoren GmbH je firma nabízející 

střídavé a stejnosměrné převodové motory. Třífázové asynchronní motory, které 

tato firma nabízí jsou v rozsahu výkonů od 90 do 1100 W. Tyto motory pak lze 

kombinovat s různými typy převodovek, například s šnekovou převodovkou (obr 8). 

[4] 

 

Obr. 8.: WEG motor s šnekovou převodovkou [4] 

2.3.2. KEB 

KEB je německá firma, která se zabývá výrobou a prodejem elektromotorů a 

převodovek. Tato firma nabízí nejen různé druhy elektromotorů ale i jejich řízení 

(například frekvenční měniče). Elektromotory kombinované s různými druhy 

převodovkami (například kuželovou převodovkou obr.9) jsou od této firmy nabízeny 

v rozsahu výkonů od 0,12 do 45 kW. [5] 

 
Obr. 9.: KEB motor s kuželovou převodovkou [5] 
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2.3.3. SEW 

SEW EURODRIVE je německá firma, která má obchodní zastoupení v České 

republice, kde má dokonce vlastní montáž a servis. Stejně jako u dříve zmíněních 

firem nabízí kombinaci elektromotorů s převodovkou a frekvenčním měničem 

formou stavebnicového systému. To znamená, že si každý zákazník může 

skombinovat různé druhy motorů s různými převodovkami, anebo koupit položky 

odděleně. Na obrázku č.10 je vidět motor s šnekovou převodovkou. [6] 

 

Obr. 10.: SEW motor s šnekovou převodovkou [6] 

2.3.4. Lenze 

Lenze je další firma, která prodává, jak elektromotory s převodovkou, tak jejich 

řízení. Jako u předchozích firem lze motory různě kombinovat s nabízenými 

převodovkami. Pro názornost jsou na obrázku č. 11 vidět převodové motory od této 

firmy. [7] 

 

Obr. 11.: Převodové motory [7] 
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2.4. Výrobci paletových dopravníků s plochým řemenem 

V této kapitole jsou uvedeni nejznámější výrobci, kteří se zabývají výrobou 

paletových dopravníků. Tito výrobci nabízejí nejen dopravníky s plochým řemenem 

ale i s pohonem ostatními medii. Většina z nich nabízí velice různorodá řešení pro 

různé aplikace. 

2.4.1. Bosch Rexroth 

Bosch Rexroth nabízí řešení dopravníkových systému formou stavebnicových 

komponent, jako například přímých tratí, zatáček, přejezdů a nebo výtahů. Tyto 

komponenty lze společně různě kombinovat podle potřeby zákazníka. 

Dopravníkové systémy jsou rozděleny do tří skupin. Pro malé přepravované objekty 

do 3 kg je to dopravníkový systém TS1, pro středně velké objekty do 240 kg 

dopravníkový systém TS2 plus a pro rozměrné objekty do 400 kg robustný 

válečkový systém TS5.  

Například dopravníkový systém TS 2 plus nabízí dopravníkové palety od 

rozměrů 160x160 mm do 1200x1200 mm a jako pohon lze použít ozubený řemen, 

pás nebo řetěz (obr. 12.). Rychlosti dopravníků jsou odstupňovány po 3 m/min od 6 

m/min do 18 m/min. Šířka dopravníku je závislá na šířce palety. [1] 

 

Obr. 12.: Dopravní media Bosch Rexroth [1] 

Konstrukce dopravníkových systému lze jednoduše spojovat pomocí 

hliníkových profilů. Pohon dopravníku lze umístit mezi z levé nebo pravé strany 

dopravníku, eventuelně doprostřed mezi hnací větve dopravníku, jak je vidět 

z alternativních poloh na obrázku 13 i s některými rozměry pro hnací jednotku 

AS 2/R-700. [1]  
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Obr. 13.: Polohy pohonu hnací jednotky AS 2/R-700 [1] 

Přesun objektu o 90° lze zajisti pomocí zatáčky nebo příčného přejezdu. Při 

použití zatáčky paleta zachová svoji orientaci, oproti tomu použitím příčného 

přejezdu se paleta pootočí o příslušný úhel. Orientaci palet po projetí dvou po sobě 

jdoucích palet lze vidět na obrázku 14. Vlevo orientace pro průjezdu zatáčkou 

vpravo po průjezdu příčným přejezdem. [1] 

 

Obr. 14.: Orientace palety po průjezdu vlevo zatáčkou, vpravo příčným přejezdem [1] 
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2.4.2. Schnaithmann Maschinenbau GmbH 

Schnaithmann Maschinenbau GmbH nabízí stejně jako Bosch Rexroth 

dopravníkové systémy formou stavebnicových komponent. Tato firma nabízí opět 

tři druhy dopravních systémů. První skupina MTS1 jsou pásové dopravníky pro 

nízké hmotnosti  a válečkové dopravníky pro vyšší hmotnosti. Druhá skupina MTS2 

jsou destičkové řetězy pro vyšší hmotnosti. Poslední skupina jsou dopravníkové 

systémy s dvěma větvemi nesoucími paletu MTS3, na rozdíl od předchozích dvou 

systémů u kterých šlo transportovat břemeno i napřímo. Tato skupina je nejvíce 

adaptabilní dle potřeby zákazníka, lze převážet velké i malé hmotnosti a jako 

přepravní medium lze použít pás, ozubený řemen, destičkový nebo článkový řetěz.  

Například u systému MTS3 je k dostání šířka palet od 160 mm do 560 mm. 

Rychlosti dopravníků jsou 9 m/min, 11 m/min nebo 16 m/min.  Pohon lze opět umístit 

z obou stran dopravníku nebo mezi hnací jednotky. Pohon lze také umístit 

pootočený o 0°, 90° nebo 270° (obr. 15). Pro přesun o 90° se používají zatáčky a 

příčné přejezdy. [8] 

 

Obr. 15.: Natočení pohonu [8] 
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2.4.3. Maschinenbau Kitz GmbH 

Maschinenbau Kitz GmbH je firma nabízející stavebnicové dopravníkové 

systémy stejně jako obě předchozí firmy. Různé druhy dopravníkových systémů se 

dělí podle hnacího media. 

Například dopravníkový systém DGF-P 2001 (obr. 16), který má dvě větve 

poháněné pásem nesoucí paletu. Tento dopravník se například používá 

v montážních systémech v elektrotechnickém průmyslu, je vhodný pro lehčí díly. 

Stojná část je tvořena hliníkovými profily, a proto lze různě kombinovat komponenty 

dohromady jako u přechozích systému. [2] 

 

Obr. 16.: Dopravníkový systém DGF-P 2001 [2] 

Palety toho dopravníku jsou standartně vyrobeny z hliníku, lze si však objednat 

na zakázku vlastní paletu z jiného materiálu přizpůsobenou konkrétní aplikaci. Šířky 

palet toho dopravníku se pohybují od 100 mm do 250 mm. Maximální možné 

zatížení dopravníku je 15 kg a maximální rychlost je 15 m/min. Břemeno se může 

pohybovat na tomto dopravníku rovně nebo se sklonem až 20°. Pohon lze opět 

umístit zleva, zprava nebo mezi hnací domky. [2] 
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2.4.4. Elcom 

Firma Elcom nabízí čtyři série dopravníkových systému. Jejich rozdělení je 

podle velikosti palet a maximální nesené hmotnosti. Dopravníkový systém TLM 

1000, který má nejmenší nosnost, TLM 1500, TLM 2000 a TLM 5000, který má 

největší nosnost. Jako pohonné medium se u těchto dopravníkových systémů 

používají ploché nebo ozubené řemeny. 

Například u nejmenší varianty TLM 1000 je šířka palety 105 mm a její délka 

105 mm nebo 155 mm (obr. 17). Délka jednotky je od 500 mm do 3160 mm. 

Rychlosti této varianty se pohybují od 10 m/min do 20 m/min. [9] 

 

Obr. 17.: Paleta dopravníkového systému TLM 1000 [9] 

Ukázka dopravníkové systému TLM 1000 nabízeného firmou Elcom je vidět 

na obrázku č. 18.  

 
Obr. 18.: Dopravníkový systém TLM 1000 [9] 
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2.5. Hliníkové profily 

Z hliníkových profilů je většinou tvořena stojná část dopravníkového systému. 

Výroba profilů se provádí tažením z hliníkové slitiny. Profily mohou být uzavřené, 

otevřené, s čtvercovým nebo obdélníkovým profilem, zaoblené nebo různě 

designově přizpůsobené potřebě zákazníka. Na obrázku č. 19 jsou vidět některé 

příklady hliníkových profilů od formy Bosch Rexroth. [10] 

 

Obr. 19.: Hliníkové profily Bosch Rexroth [10] 

Velkou výhodou hliníkových profilů je jejich jednoduché propojování pomocí 

spojovacích dílů. Nejčastěji se používají šrouby nebo matky s T hlavou (obr. 20 

vlevo) nebo pomocí šroubovatelných podpěr (obr. 20 vpravo). Další možné 

propojení je například pomocí rohových prvků. [10] 

 

Obr. 20.: Příklad spojování hliníkových profilů [10] 
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Tyto rámové prvky propojené z  hliníkových profilů nabízí většina firem 

prodávající stavebnicové dopravníkové systémy ale i další firmy, jako například: 

item Industrietechnik GmbH, Alutec group, LIPRO D.O.O. nebo Maschinenbau Kitz 

GmbH. Většina těchto provedení je velmi podobná, to lze vidět na provedení od 

firmy Maschinenbau Kitz GmbH, které je na obrázku č. 21.  

 

Obr. 21.: Propojení hliníkových profilů od firmy Maschinenbau Kitz GmbH [2] 

Hliníkové profily se také používají pro vedení pásu nebo řemenu dopravníku. 

V horní větvi dopravníku medium klouže po kluzné liště (obr. 22).  [1] 

 

Obr. 22.: Kluzná lišta [1] 

V dolní větvi dopravníku se medium pohybují přímo uvnitř hliníkového profilu, 

který je pro tento případ speciálně upraven. V horní části je prostor pro uchycení 

kluzné lišty a ve spodní části je prostor pro možný pohyb pásu nebo řemenu. Průřez 

jednoho takového hliníkového profilu i s rozměry od firmy Bosch Rexroth (konkrétně 

ST 2/B) lze vidět na obrázku č. 23 (pás je zde čárkovanou čárou). [1] 
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Obr. 23.: Průřez hliníkového profilu pro vedení pásu [1] 
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3. Praktická část 

V této praktické části práce se věnuji konstrukčnímu návrhu hnací a vratné 

jednotky dopravníku s plochým řemenem, výpočtům a kontrolou jednotlivých částí 

navrženého řešení. 

3.1. Návrhové výpočty 

V této kapitole se zabývám návrhovými výpočty dopravníku s plochým 

řemenem. Dále v této kapitole navrhnu vhodný pás a elektropohon pro mou 

konstrukci. 

3.1.1. Výpočet sil působící v pásu 

Pro správné dimenzování dopravníku s plochým řemenem je potřeba 

vypočítat sílu, kterou musíme v pásu vyvodit, aby dopravník uvedl paletu 

s přepravovaným objektem do pohybu. Hmotnost dopravovaného objektu i 

s paletou je maximálně 300 kg. Součinitel tření mezi paletou a pásem je 0,2 a 

součinitel tření mezi pásem a vodící lištou dopravníku je 0,2. Hodnota 0,2 je 

udávána výrobcem pásu jako maximální pro dané kombinace materiálu. Proto je 

tato hodnota použita pro výpočet pohonu Na obrázku číslo 24 je znázorněné 

schéma dopravníku. 

 

Obr. 24.: Schéma dopravníku 

Tahová síla v pásu se vypočte z síly tíhové. Síly jsou znázorněné na obrázku 

číslo 24. 

𝑇𝑁 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 300 ∙ 9,81 = 2 943 𝑁 (1) 

𝑇𝑇2 = 𝑇𝑁 ∙ (𝑓1 + 𝑓2) = 2 943 ∙ (0,2 + 0,2) = 1177,2 𝑁 (2) 

Kde:   TN [N] Tíhová síla palety s dopravovaným objektem 

  TT2 [N] Tahová síla v obou pásech 

  m [kg] Hmotnost dopravovaného objektu s paletou 

  g [ms-2] tíhové zrychlení, g=9,81 ms-2 

  f1 [1] součinitel tření mezi pásem a paletou 
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  f2 [1] součinitel tření mezi pásem a vodící lištou 

Jelikož navrhovaný dopravník s plochým řemenem obsahuje vždy dva ploché 

řemeny je potřeba přepočítat tahovou sílu pro jeden pás. 

𝑇𝑇 =
𝑇𝑇2

2
=

1177,2

2
= 588,6 𝑁 

(3) 

Kde: TT [N] Tahová síla v jedno pásu 

TT2 [N] Tahová síla v obou pásech 

3.1.1.1. Výpočet sil v horní a dolní větvi dopravníku 

Pro výpočet sil v horní a dolní větvi dopravníku je potřeba znát úhel opásání. 

Tento úhel je dán navrženou konstrukcí hnacího a vratného domku dopravníku. 

Úhel opásání α je vidět na obrázku 25 a z konstrukčního uspořádání domků je tento 

úhel α roven 232,3° to odpovídá 4,056 radiánů. Součinitel tření mezi hnací rolnou a 

pásem je roven 0,2. Konstrukční uspořádání je dáno především minimálním 

průměrem kladky kvůli ohybu pásu. Výrobcem pásu je dáno minimální průměr 

kladky 25 mm. Vnější rozměry domku musí být co nejmenší s ohledem na 

využitelnost místa dopravníku a možností pro připojení stoperů, příslušenství a 

pracovních stanic linky. Aby navrhované zařízení nemělo horší parametry než 

konkurenční řešení byla zvolena maximální dílka domku L=280 mm. 

 

Obr. 25.: Síly v pásu a úhel opásání  

Pro výpočet sil v horním a dolním pásu použiji Eulerův vztah (4) a kontrolní 

vztah (5). Pro dvě neznámé máme tedy dvě rovnice. 

𝑇1

𝑇2
= 𝑒𝛼µ 

(4) 

𝑇𝑇 = 𝑇1 − 𝑇2 (5) 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Hnací a vratná jednotka dopravníku s plochým řemenem  - 22 - 

Po vyjádření T1 z rovnice (5) a následném dosazení do rovnice (4) dostaneme 

vztah pro výpočet síly v dolním pásu dopravníku T2. Sílu v horním pásu pak 

spočítáme z Eulerova vztahu (4). 

𝑇2 =
𝑇𝑇

𝑒𝛼∙µ − 1
=

588,6

𝑒0,2∙4,056 − 1
= 470,7 𝑁 

(6) 

𝑇1 = 𝑇2 ∙ 𝑒𝛼∙µ = 470,7 ∙ 𝑒0,2∙4,056 = 1059,3 𝑁 (7) 

 

Pro kontrolu dosadíme vypočtené hodnoty do rovnice (5) a vychází tahová síla 

v jednom pásu TT. 

𝑇1 − 𝑇2 = 1059,3 − 470,7 = 588,6 𝑁 = 𝑇𝑇 (8) 

Kde: T1 [N] síla v horním pásu dopravníku 

  T2 [N] síla v dolním pásu dopravníku 

  e [1] Eulerovo číslo, e=2,71828 

  α [rad] úhel opásání 

  µ [1] součinitel tření mezi hnací rolnou a pásem 

Síly v dopravníkovém pásu jsou vidět na obrázku číslo 26. Na tomto obrázku 

je také vidět zjednodušené schéma dopravníku, pro který platí, že síly ve vratné 

větvi jsou stejné jako ve spodní větvi hnaného domku. Toto zjednodušení je pro tuto 

aplikaci vyhovující. 

 

Obr. 26.: Síly v dopravníkovém pásu 
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3.1.2. Výpočet prodloužení pásu 

Pro správnou funkci dopravníku je potřeba, aby v žádné chvíli nenastala 

situace, že by byla síla ve spodní větvi dopravníkového pásu T2 klesla na nižší 

hodnotu než je vypočtená důsledkem prodloužení pásu. Proto je potřeba 

dopravníkový pás předepnout. Toho lze jednoduše docílit použitím kratšího pásu 

než by byla délka pásu vycházející z konstrukce. Pro zjištění správné délky pásu je 

potřeba nejprve zjistit jak se nám pás protáhne pod maximálním zatížením. Na 

obrázku číslo 27 je uvažován nejméně příznivý stav z hlediska prodloužení pásu, 

kdy je paleta s přepravovaným objektem o maximální hmotnosti v místě 4 (viz 

obr. 27). Tento stav nám vyvolá konstantní sílu v horní větvi dopravníku. Všechny 

ostatní stavy budou z hlediska prodloužení více příznivé. 

 

Obr. 27.: Stav pro největší prodloužení pásu 

Pro svou konstrukci jsem vybral dopravníkový pás od firmy Ammeraal Beltech, 

jeho specifikace jsou vidět na obrázku číslo 28. 

 

Obr. 28.: Specifikace dopravníkového pásu 

Důležitou hodnotou pro výpočet prodloužení pásu je prodloužení pásu o 1%, 

tato hodnota pro mnou vybraný pás je 8 Nmm-2. Šířka pásu je 30 mm a maximální 

délka dopravníku je 10 000 mm. Z konstrukce jsou délka hnací i vratné jednotky 

shodně 560 mm. 

Nejprve vypočítám prodloužení pásu v horní větvi od síly T1. 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Hnací a vratná jednotka dopravníku s plochým řemenem  - 24 - 

𝐿𝐻𝑉 = 𝐿 + 𝐿𝐻𝐽 = 10 000 + 560 = 10 560 𝑚𝑚 (9) 

∆𝐿𝑇1 =
𝐿𝐻𝑉 ∙ 𝑇1

𝐵 ∙ 𝐹1% ∙ 100
=

10 560 ∙ 1059,3

30 ∙ 8 ∙ 100
= 466,1 𝑚𝑚 

(10) 

Kde: LHV [mm] délka pásu v horní větvi 

  L [mm] délka dopravníku mezi hnací a vratnou jednotkou 

  LHJ [mm] délka pásu v horní větvi od hnací a vrtané jednotky 

  ΔLT1 [mm] prodloužení pásu v horní větvi 

Poté vypočtu prodloužení pásu v dolní větvi od síly T2. 

𝐿𝐷𝑉 = 𝐿 + 𝐿𝐷𝐽 = 10 000 + 560 = 10 560 𝑚𝑚 (11) 

∆𝐿𝑇2 =
𝐿𝐷𝑉 ∙ 𝑇2

𝐵 ∙ 𝐹1% ∙ 100
=

10 560 ∙ 470,7

30 ∙ 8 ∙ 100
= 207,1 𝑚𝑚 

(12) 

Kde: LDV [mm] délka pásu v dolní větvi 

  L [mm] délka dopravníku mezi hnací a vratnou jednotkou 

  LDJ [mm] délka pásu v dolní větvi od hnací a vratné jednotky 

  ΔLT2 [mm] prodloužení pásu v dolní větvi 

Výpočet celkového prodloužení pásu je pak součtem prodloužení v horní a 

dolní větvi dopravníku. 

∆𝐿 = ∆𝐿𝑇1 + ∆𝐿𝑇2 = 466,1 + 207,1 = 673,2 𝑚𝑚 (13) 

𝐿𝑐 = 𝐿𝐷𝑉 + 𝐿𝐻𝑉 = 10 560 + 10 560 = 21 120 𝑚𝑚 (14) 

∆𝐿% =
∆𝐿

𝐿𝑐
∙ 100 =

673,2

21 120
∙ 100 = 3,1875 % 

(15) 

Kde: ΔL [mm] celkové prodloužení pásu 

  Lc [mm] celková teoretická délka pásu 

  ΔL% [%] prodloužení pásu v procentech 

Z vypočítaného procentuální prodloužení pásu můžeme vytvořit výsledný 

vzorec pro výpočet délky pásu, který bude vždy předepnutý na potřebnou hodnotu 

pro správný chod dopravníku s plochým řemenem. Výsledný pás tedy bude o 

3,1875 % kratší než celková teoretická hodnota, to je zřejmé z rovnice (16). 

𝐿𝑝á𝑠𝑢 = 2 ∙ (𝐿 + 560) ∙ 96,8125 (16) 

Kde: Lpásu [mm] délka pásu s požadovaným předpětím 

  L [mm] délka pásu mezi hnací a vratnou jednotkou 

  560 je délka pásu v horní nebo dolní větvi jednotky  

Toto řešení bylo zvoleno po konzultaci s vedoucím práce. Pevné předepnutí 

pásu dané konstrukčním uspořádáním po celou dobu životnosti pásu je provozně 
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velmi spolehlivé. Osvědčilo se v praxi a používají ho přední výrobci dopravníků 

(Bosch, Stein, Schnaithmann…) a provozovatelé ho vyžadují. 

3.1.3. Návrh elektropohonu 

V této kapitole navrhnu elektropohon pro dopravník s plochým řemenem, který 

se skládá z třífázového asynchronního motor s šnekovou převodovkou od firmy 

KEB. Rychlosti dopravníku uvažuji 6, 9, 12, 15, a 18 m/min. Průměr hnací rolny je 

120,6 mm. Výpočet uvedu pouze pro rychlost 18 m/min, pro ostatní rychlost je 

výpočet stejný a výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce číslo 1. 

Nejprve vypočtu kroutící moment potřebný pro pohyb dopravníku 

s maximálním zatížením. 

𝑀 = 𝑇𝑇2 ∙
𝐷

2
= 1177,2 ∙

120,6

2
= 70 985,2 𝑁𝑚𝑚 ≅ 71 𝑁𝑚 

(16) 

Kde: M [Nm] kroutící moment 

  TT2 [N] tahová síla v obou pásu 

  D [mm] průměr hnací rolny 

Vybrané motory tedy musí mít výstupní kroutící moment větší než 71 Nm. Poté 

provedu přepočet rychlosti dopravníku na otáčky motoru. 

𝜔 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛2

60
=

𝑣

𝑅
 → 𝑛2 =

60 ∙ 𝑣

2 ∙ 𝑅 ∙ 𝜋
 

(17) 

𝑅 =
𝐷

2
=

120,6

2
= 60,3 𝑚𝑚 = 0,0603 𝑚 

(18) 

𝑣 = 18 𝑚/ min = 0,3 𝑚/𝑠 (19) 

𝑛2 =
60 ∙ 𝑣

2 ∙ 𝑅 ∙ 𝜋
=

60 ∙ 0,3

2 ∙ 0,0603 ∙ 𝜋
= 47,5 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

(20) 

 Kde: ω [rad/s] úhlová rychlost 

  v [m/s] požadovaná rychlost dopravníku 

  R [mm] poloměr hnací rolny 

  n2 [ot/min] požadované otáčky pohonu 

Potřebný výkon motoru vypočtu ze vztahu 21. Účinnost převodového motoru 

je uvedena v katalogu KEB a je uvedena v tabulce číslo 1. 

𝑃 =
𝑀 ∙ 𝑛2

9550 ∙ 𝜂
=

71 ∙ 47,5

9550 ∙ 0,81
= 0,436 𝑘𝑊 

(21) 

Kde: M [Nm] kroutící moment 

  n2 [ot/min] požadované otáčky pohonu 

  η [1] účinnost převodového motoru 
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  P [kW] požadovaný výkon motoru 

Vybraný motor z katalogu musí mít vyšší výkon, něž výkon vypočítaný, proto 

z katalogu vyberu elektromotor DM80K4. Tento motor má výkon 055 kW a otáčky 

1405 ot/min. 

Pro výběr šnekové převodovky je zapotřebí vypočítat převodový poměr, který 

se vypočítá jako poměr otáček motoru a otáček pohonu (22). 

𝑖 =
𝑛𝑀

𝑛2
=

1405

47,5
= 29,58 

(22) 

Kde: i [1] převodový poměr 

  nM [ot/min] otáčky motoru 

  n2 [ot/min] požadované otáčky pohonu 

Zvolil jsem z katalogu KEB šnekovou převodovku s nejbližším převodovým 

poměrem jako je vypočítaný. Pro šnekovou převodovku S12B je nejbližší převodový 

poměr roven 30,74. 

Na závěr vypočítám skutečnou rychlost dopravníku. 

𝑛2𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝑛𝑀

𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡
=

1405

30,74
= 45,7 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

(23) 

𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 2 ∙ 𝜋

60
=

45,7 ∙ 0,0603 ∙ 2 ∙ 𝜋

60
= 0,289 𝑚/𝑠 = 17,3𝑚/𝑚𝑖𝑛 

(24) 

∆𝑣 = (
𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡 − 𝑣

𝑣
) ∙ 100 = (

17,3 − 18

18
) ∙ 100 = −3,8 % 

(25) 

Kde: n2skut [ot/min] skutečné otáčky dopravníku 

  nM [ot/min] otáčky motoru 

  iskut [1] skutečný převodový poměr 

  vskut [m/s] skutečná rychlost dopravníku 

R [mm] poloměr hnací rolny 

v [m/s] požadovaná rychlost dopravníku 

Δv [%] rozdíl požadované a skutečné rychlosti 

Skutečná rychlost dopravníku je o 3,8 % nižší než rychlost požadovaná. 

Vybraný převodový motor od firmy KEB je S1B D80K4 s převodem 28,11. Pro 

ostatní rychlosti je výpočet těchto parametrů totožný a výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce číslo 1. 
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Tab. 1.: Hodnoty převodových motorů 

v [m/min] 6 9 12 15 18 

n2 [ot/min] 15,8 23,8 31,7 39,6 47,5 

η [1] 0,64 0,76 0,79 0,81 0,81 

P [kW] 0,184 0,232 0,298 0,363 0,436 

Pmot [kW] 0,250 0,250 0,370 0,550 0,550 

M2 [Nm] 92 79 89 105 84 

M2max [Nm] 157 166 160 153 150 

iskut [1]  84,80 60,90 45,03 34,67 30,74 

nM [ot/min] 1410 1410 1410 1405 1405 

n2skut 

[ot/min] 16,6 23,2 31,3 40,5 45,7 

vskut 

[m/min] 6,3 8,8 11,9 15,4 17,3 

Δv [%] 5,0 -2,5 -1,1 2,4 -3,8 

Typ 

S12B 

DM71K4 

S12B 

DM71K4 

S12B 

DM71G7 

S12B 

DM80K4 

S12B 

DM80K4 

  

Kde: v [m/min] požadovaná rychlost dopravníku 

  n2 [ot/min] požadované otáčky pohonu 

  η [1] účinnost převodového motoru 

  P [kW] požadovaný výkon motoru 

  Pmot [kW] skutečný výkon motoru 

  M2 [Nm] kroutící moment motoru 

  M2max [Nm] maximální moment motoru 

  iskut [1] skutečný převodový poměr 

  nM [ot/min] otáčky motoru 

  n2skut [ot/min] skutečné otáčky dopravníku 

  vskut [m/min] skutečná rychlost dopravníku 

  Δv [%] rozdíl požadované a skutečné rychlosti   
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3.2. Návrh hnací jednotky dopravníku s plochým řemenem 

V této kapitole se budu zabývat návrhem hnací jednotky dopravníku s plochým 

řemenem. 

3.2.1. Návrh konstrukce hnacího domku hnací jednotky dopravníku 

Hnací domek je ochranná konstrukce v níž jsou uloženy hnací a napínací 

rolna, po kterých se pomocí tření přenáší kroutící moment z pohonu na pás. Rolny 

jsou v hnacím domku uloženy pomocí kuličkových ložisek. 

Hnací domek je složen z hliníkových plechů, které jsou k sobě přišroubovány 

šroubem se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem M5x20 DIN 7991. Rozpad 

této konstrukce lze vidět na obrázku číslo 29. Tloušťka plechů je 10 mm. 

 

Obr. 29.: Rozpad domku 
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Z obrázku číslo 29 lze vidět, že největší z plechů obsahuje otvory pro 

připojovací rozměry (Obr. č. 31 vlevo) a výztuhy, na kterých jsou uložena ložiska. 

Tyto výztuhy lze vidět na obrázku číslo 30 a jsou připevněny k plechu pomocí 

šroubů se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem M5x20 DIN 7991. Celá 

konstrukce domku je uzavřená víkem, které je z hliníkového plechu o tloušťce 3 mm. 

Celková konstrukce domku i s víkem je vidět na obrázku číslo 31 vpravo. 

 

Obr. 30.: Výztuhy pro upevnění ložisek 

 

Obr. 31.: Připojovací rozměry vlevo, konstrukce domku s víkem vpravo  
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Tato konstrukce byla zvolena pro svou jednoduchost a dostupnost výroby na 

jednoduchém CNC routeru a CNC soustruhu. Pro malé a středně velké série 

vychází levněji než těleso řešené jako odlitek z Al slitiny a umožňuje snadnou 

parametrizaci a zákaznické úpravy. 

3.2.2. Návrh hnací a napínací rolny 

V této kapitole se budu zabývat návrhem hnací a napínací rolny. 

3.2.2.1. Návrh hnací rolny 

Hnací rolna přenáší kroutící moment z pohonu na pás. Přenos kroutícího 

momentu z hřídele pohonu na hnací rolnu je proveden pomocí těsného pera a 

z hnací rolny na pás pomocí tření. Hnací rolna je uložená na ložisko, které je 

nasazeno v domku na výztuhách a axiálně pojištěno pojistným kroužkem 65 ČSN 

02 2930. Uložení ložisek a hnací rolny je vidět na obrázku číslo 32.  

Nejméně prostorově příznivé uspořádání pohonu je umístění převodového 

motoru mezi hnací domky dopravníku. V tomto případě je potřeba axiálně zajistit 

hnací rolnu, proto se tímto případem budu dále zabývat v této práci. Při umístění 

pohonu z jedné nebo druhé strany dopravníku lze polohu hnací rolnu a její axiální 

zajištění provést pomocí rozpěrné trubky. 

Uložení ložisek a hnací rolny v případě umístění pohonu uprostřed hnacích 

domků dopravníku je vidět na obrázku číslo 32. Pro axiální pojištění je v tomto 

případě použita pojistná matice KM 4 ČSN 02 3630 a pojistné podložky MB 4 

ČSN 02 3640. Další variantou by bylo použití pojistné desky s šroubem ale tato 

varianta není výhodná vzhledem k umístění těsného pera nad místem, kde by byla 

díra a vnitřní závit pro šroub. 
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Obr. 32.: Uložení hnací rolny  

3.2.2.2. Návrh napínací rolny 

Napínací rolna zvětšuje úhel opásání a napíná pás. Rolna je stejně jako hnací 

uložena na ložisko, které je vloženo v domku na výztuhách. Ložisko je stejně jako 

hnací rolny axiálně zajištěno pomocí pojistného kroužku 65 ČSN 02 2930. Ložisko 

je z jedné strany opřeno o hranu napínací rolny a z druhé strany zajištěno pojistným 

kroužkem pro díry. Vzhledem prostoru konstrukce je zde použit pojistný kroužek 

bez oček od firmy SEEGER SB90. Při použití pojistných kroužků s očky by došlo ke 

kolizi s pojistným kroužkem, kterým je zajištěno ložisko. Uložení napínací rolny je 

na obrázku číslo 33. 
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Obr. 33.: Uložení napínací rolny  

Při montáži se nejprve nasadí ložisko do napínací rolny a zajistí pojistným 

kroužkem pro díry SEEGER SB90. Poté se vloží ložisko i s napínací rolnou na 

výztuhu v domku jednotky dopravníku. V posledním kroku se zajistí ložisko do 

výztuhy domku pomocí pojistného kroužku pro hřídel. 
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3.2.3. Návrh vodící lišty 

Vodící lišta navádí pás v horní části domku přímo na hnací rolnu. Lišta je 

připevněna k domku pomocí šroubu s vnitřním šestihranem M4x10 DIN 7991. Tyto 

šrouby jsou zašroubovány pod úroveň vrchní roviny vodící lišty aby nedocházelo ke 

kontaktu s pásem. Umístění vodící lišty na domku jednotky je vidět na obrázku 

číslo 34, vodící lišta je na obrázku zelenou barvou. 

 

Obr. 34.: Vodící lišta 

3.2.4. Propojení hnacích domků 

Propojení hnacích domků je v jedné řadě pomocí pohonné hřídele, která vede 

z motoru do obou hnacích domků. Převodový motor je připojen k hnacímu domku 

pomocí příruby. Na hřídeli mezi převodovým motorem a hnací jednotkou, která není 

připojená k převodovému motoru přírubou, je z bezpečnostních důvodů krycí 

plastová trubka. V druhé řadě jsou hnací domky spojeny hliníkovým profilem 60x90, 

který je z obou stran přišroubován k hnacím domkům šroubem M16x30. Pro 

zabránění protáčení hliníkového profilu při montáži je poloha profilu zajištěna 

pojistnými destičkami. Tyto destičky, také vymezují přesnou polohu hliníkového 

profilu při montáži. Připojení hliníkového profilu je na obrázku číslo 35, celá hnací 

jednotka je na obrázku číslo 36. 
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Obr. 35.: Připojení hliníkového profilu  

 

Obr. 36.: Hnací jednotka dopravníku 
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3.3. Návrh vratné jednotky dopravníku s plochým řemenem 

V této kapitole se budu zabývat návrhem vratné jednotky dopravníku 

s plochým řemenem. 

3.3.1. Návrh vratného domku jednotky 

Konstrukce vratného domku jednotky dopravníku vychází z hnaného domku. 

Jediným rozdílem od hnaného domku je, že obě výztuhy pro uložení ložisek 

obsahují prvky pro montáž hliníkového profilu. 

3.3.2. Návrh napínacích rolen vratné jednotky 

Ve vratné jednotce jsou obě rolny napínací. Slouží k správnému předepnutí 

pásu a jejich konstrukce je totožná s napínací rolnou uvnitř hnací jednotky. Napínací 

rolny jsou uloženy na ložiskách, které jsou na výztuhách v domku vratné jednotky. 

Ložiska jsou opět zajištěna pomocí pojistného kroužku 65 ČSN 02 2930. Napínací 

rolny na ložiskách jsou zajištěny pojistnými kroužky bez oček SEEGER SB90. 

Uložení je vidět na obrázku číslo 33 v kapitole 3.2.2.2.  

 Montáž se provádí stejně jako u napínací rolny hnaného domku, tedy nejprve 

se nasadí ložisko do napínací rolny a zajistí pojistným kroužkem pro díry SEEGER 

SB90. Poté se vloží ložisko i s napínací rolnou na výztuhu v domku jednotky 

dopravníku. V posledním kroku se zajistí ložisko do výztuhy domku pomocí 

pojistného kroužku pro hřídel. 

Vratný domek jednotky s napínacími rolnami a vodící lištou je vidět na obrázku 

číslo 37. 
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Obr. 37.: Vratný domek s napínacími rolnami a vodící lištou 

3.3.3. Propojení vratných domků 

Vratné domky jsou spojeny dvěma hliníkovými profily 60x90. Připojení je 

provedeno stejně jako u hliníkového profilu hnací jednotky pomocí šroubů M16x30. 

Aretace proti pootočení hliníkových profilů při montáži je provedena pomocí 

pojistných destiček přišroubovanými do domku jednotky podobně jako u hnací 

jednotky. Propojení vratných domků je na obrázku 38. 
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Obr. 38.: Propojení vratných domků 

3.4. Návrh stojné konstrukce dopravníku 

V této kapitole se budu zabývat návrhem stojné konstrukce dopravníku. Tato 

konstrukce spojuje hnací a vratnou jednotku dopravníku a podepírá obě jednotky i 

paletu s přepravovaným objektem. Konstrukce je tvořena z hliníkových profilů, které 

jsou sešroubovány dohromady pomocí úhelníků. 

Rám stojné konstrukce jsem navrhl z hliníkových profilů 45x60 od firmy Bosch 

Rexroth, průřez profilu a jeho rozměry s průřezovými charakteristikami je na 

obrázku číslo 39. 
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Obr. 39.: Hliníkový profil 45x60 [10] 

U hliníkových profilů, které jsou ve stojné konstrukci umístěny svisle je ve 

spodní části uprostřed profilu umístěna díra M16 pro připojení patek. Profily jsou 

k sobě přišroubovány úhelníky. Připojení úhelníků k profilu je na obrázku 40. 

 

Obr. 40.: Propojení hliníkových profilů úhelníky [10] 

Konstrukce jedné stojné části je složena z čtyř hliníkových profilů takto 

spojených čtyřmi úhelníky. Ve spodní části stojné konstrukce jsou nastavitelné patky 

uloženy na kloubové podpěře (obr. 41.), která je přišroubovaná k stojné konstrukci. 

V horní části konstrukce jsou připraveny úhelníky pro připojení speciálních 

hliníkových profilů pro vedení pásu. 
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Obr. 41.: Stojná patka v kloubové podpěře [10] 

Jedna stojná část konstrukce je popsána na obrázku číslo 42. Tyto stojné části 

jsou v konstrukci vždy minimálně dvě, pro delší dopravníky je jich použito více. Tyto 

stojné části jsou propojeny profilem pro vedení pásu s hnací a vratnou jednotkou 

dopravníku. 

 
Obr. 42.:Popis stojné části dopravníku 
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3.5. Propojení hnací a vratné jednotky s stojnou konstrukcí 

Hnací a vratná jednotka jsou propojeny hliníkový profilem pro vedení pásu ST 

2/B od firmy Bosch Rexroth (obr. 23 kapitola 2.3) a tento profil je připojen k stojným 

částem (minimálně dvou, podle délky dopravníku). Například na obrázku číslo 43 je 

konstrukce dopravníku s čtyřmi stojnými konstrukcemi. Délka dopravníku na 

obrázku je 5 m. Spojení hliníkového profilu pro vedení pásu s hnacím a vratným 

domkem je provedeno pomocí šroubového spoje a bloku ve tvaru „T“, se závitem, 

který zapadá do drážky na hliníkovém profilu. Tento šroubový spoj je více popsán 

a kontrolován v kapitole 3.6.6. 

 

Obr. 43.: Konstrukce dopravníku 

Dva Hliníkové profily pro vedení pásu ST 2/B jsou spolu propojeny spojující 

příčkou QV2 od firmy Bosch Rexroth. Toto spojení je vidět na obrázku č. 43. Spojení 

je provedeno pomocí šroubu s T hlavou, podložky a matky. Obrázek spojující příčky 

QV2 je na obrázku č. 44. 
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Obr. 44.: Spojující příčka QV2 [1] 

U dopravníků, u kterých je hliníkový profil pro vedení pásu ST 2/B delší než 

6000 mm, je nutné spojit dva tyto profily dohromady pomocí speciálního konektoru 

pro tyto profily. Konektor vyrábí firma Bosch Rexroth. Spojení dvou profilů pomocí 

tohoto konektoru je na obrázku č. 45. (Pro lepší zobrazení je na obrázku jeden 

z profilů průhledně). 

 

Obr. 45.: Propojení profilů pro vedení pásu delších jak 6000 mm 
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3.6. Dopravník s plochým řemenem 

Konstrukce dopravníku s plochým řemenem, kde je pohon umístěn uprostřed 

hnacích domků jednotky je z hlediska zástavbových rozměrů nejvýhodnější 

(dopravník na obrázku č. 43). Nicméně pro šířky dopravníku 160 mm a 240 mm 

není možné umístit pohon mezi hnací jednotky z rozměrových důvodů, proto je pro 

tyto šířky dopravníku zvolena varianta umístění pohonu z boku pravé nebo levé 

hnací jednotky. 

Dopravník s plochým řemenem, kde je pohon umístěn z jedné strany hnacích 

domků jednotky se od dopravníku s pohonem uprostřed hnacích domků liší pouze 

konstrukcí hnacího domku. V tomto případě je jeden hnací domek vybaven silnějším 

víkem na které je připojeno pomocí příruby pohon. Na této straně odpadá axiální 

pojištění pomocí KM matice a MB podložky, axiální zajištění je provedeno pomocí 

osazení hřídele. Část hřídele mezi hnacími jednotkami je vybavena krycí trubkou. 

Řez hnacím domkem pro umístění pohonu ze strany je na obrázku č. 46. 

 

Obr. 46.: Řez hnacím domkem s umístěním pohonu z boku jednotky  
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3.7. Kontrolní výpočty 

V této kapitole  jsou provedeny kontrolní výpočty vybraných komponent 

konstrukce dopravníku s plochým řemenem. 

3.7.1. Kontrola těsného pera 

Pro přenos kroutícího momentu z motoru na hřídel a z hřídele na hnací rolnu 

je použit tvarový spoj pomocí těsného pera. Těsná pera jsou normalizované 

součásti a kontrolují na otlačení a střih. Dovolený tlak pro otlačení je 80 MPa a 

dovolené smykové napětí pro střih je 40 MPa. Maximální kroutící moment, které 

hřídel může přenášet je nejvyšší z maximálních hodnot kroutících momentu 

v tabulce číslo 1, tedy pro převodový motor S12B DM80K4 s převodovým poměrem 

60,9. Maximální moment je 166 Nm, ten však přenáší na každé straně jedno těsné 

pero, proto na jedno pero působí poloviční moment 83 Nm. Pro průměr hřídele 22 

byla navržena pera 6e7x6x50 ČSN 02 2562. Základní rozměry pera jsou vidět na 

obrázku číslo 47.  

 

Obr. 47.: Základní rozměry těsného pera 

Pro zvolené pero platí: 

𝑝 =
𝐹

𝑆
≤ 𝑝𝑑 

(26) 

𝐹 =
2 ∙ 𝑀𝑀𝐴𝑋

𝑑ℎ
 

(27) 

𝑆 = 𝑙𝑎 ∙
ℎ

2
 

(28) 

𝑙𝑎 = 𝑙 − 𝑏 = 50 − 8 = 42 𝑚𝑚 (29) 

Po dosazení dostaneme výsledný vztah pro kontrolu pera na otlačení. 
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𝑝 =
4 ∙ 𝑀𝑀𝐴𝑋

𝑑ℎ ∙ 𝑙𝑎 ∙ ℎ
=

4 ∙ 83 000

22 ∙ 42 ∙ 7
= 51,3 𝑀𝑃𝑎 

(30) 

𝑝 = 51,3 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝑑 = 80 𝑀𝑃𝑎 (31) 

 

Kde: la [mm] funkční délka pera 

  l [mm] délka zvoleného normalizovaného pera 

  b [mm] šířka pera 

  p [MPa] tlak na bok pera 

  pd [MPa] dovolené napětí pera na otlačení 

  MMAX [Nmm] maximální moment  

  dh [mm] průměr hřídele 

  h [mm] výška pera 

Kontrola pera na otlačený vyhovuje, hodnota tlaku na bocích pera je menší 

než dovolená hodnota. V dalším kroku zkontroluji pero na střih. 

𝜏 =
𝐹

𝑆
≤ 𝜏𝑑 

(32) 

𝐹 =
2 ∙ 𝑀𝑀𝐴𝑋

𝑑ℎ
 

(33) 

𝑆 = 𝑏 ∙ 𝑙𝑎 (34) 

Po dosazení dostaneme výsledný vztah pro kontrolu pera na střih. 

𝜏 =
2 ∙ 𝑀𝑀𝐴𝑋

𝑑ℎ ∙ 𝑏 ∙ 𝑙𝑎
=

2 ∙ 83000

22 ∙ 8 ∙ 42
= 22,5 𝑀𝑃𝑎 

(35) 

𝜏 = 22,5 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜏𝑑 = 40 𝑀𝑃𝑎 (36) 

Kde: 𝜏 [MPa] napětí ve smyku  

  𝜏𝑑 [MPa] dovelené napětí ve smyku 

  la [mm] funkční délka pera 

  l [mm] délka zvoleného normalizovaného pera 

  b [mm] šířka pera 

MMAX [Nmm] maximální moment motoru 

  dh [mm] průměr hřídele 

  h [mm] výška pera 

Navržené pero vyhovuje jak na otlačení tak na střih, proto je lze použít. 

3.7.2. Výpočet životnosti ložisek 

Pro konstrukci byla zvolena kuličková ložiska od firmy SKF. Tyto ložiska mají 

z obou stran zakryté valivé segmenty, toto opatření se provádí, aby nedocházelo 
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k vniknutí nečistot a jiných cizích předmětů do prostoru valivých segmentů. Velikost 

vnitřního kroužku vyplívá z konstrukce dopravníku. Byla vybrána ložiska SKF 

61913-2RS1. 

Pro výpočet životnosti ložisek je zapotřebí nejprve vypočítat výslednou sílu 

působící na ložiska během provozu. Z geometrie konstrukce je dán úhel φ, který 

svírají síly v pásu T1 a T2 (viz obrázek číslo 48). 

 

Obr. 48.: Úhel mezi silami v pásu 

Tento úhel lze jednoduše vypočítat, jelikož známe úhel opásání α, z rovnice 

(37). 

𝜑 = 𝛼 − 180° = 232,3° − 180° = 52,3° (37) 

 
Obr. 49.: Silový lichoběžník 

Ze znalosti úhlu φ lze dopočítat úhel δ, který je doplňkem úhlu φ v silovém 

lichoběžníku (obr. 49). Poté lze vypočítat výslednou sílu TF působící na hnací rolnu 

pomocí kosinové věty. 
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𝛿 = 180° − 𝜑 = 180° − 52,3°1 = 127,7° (38) 

𝑇𝐹
2 = 𝑇1

2 + 𝑇2
2 − 2 ∙ 𝑇1 ∙ 𝑇2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿 (39) 

𝑇𝐹 = √𝑇1
2 + 𝑇2

2 − 2 ∙ 𝑇1 ∙ 𝑇2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿 =  

= √1059,32 + 470,72 − 2 ∙ 1059,7 ∙ 470,7 ∙ 𝑐𝑜𝑠127,7° = 1397,7 𝑁 ≅ 1,4 𝑘𝑁  

(40) 

Kde: TF [kN] výsledná síla působící na hnací rolnu 

  T1 [N] síla v horním pásu dopravníku 

  T2 [N] síla v dolním pásu dopravníku 

  𝜑 [°] úhel, který svírají síly T1 a T2 

  δ [°] doplněk úhlu φ v silovém lichoběžníku 

Navrhl jsem kuličkové ložisko 61913-2RS1 od firmy SKF. Základní rozměry 

toho ložiska jsou vidět na obrázku číslo 50 Základní dynamická únosnost ložiska C 

je 17,4 kN, základní statická únosnost C0 je 16 kN a maximální dovolené otáčky 

jsou 4300 ot/min.[11] 

 

Obr. 50.: Základní rozměry ložiska SKF 61913-2RS1 [11] 

Výpočet životnosti ložisek se pak vypočte z rovnice (41). Výpočet provádím 

pro elektropohon S02B DM71G4 s nejvyšší rychlostí pásu 18 m/min. Otáčky ložiska 

nL se v tomto případě rovnají otáčkám pohonu, tedy 50,2 ot/min (viz tab. 1). 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑇𝐹
)

𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛𝐿
= (

17,4

1,4
)

3

∙
106

60 ∙ 50,2
= 637 903 ℎ𝑜𝑑 

(41) 

𝐿ℎ = 72,8 𝑟𝑜𝑘ů (42) 

Kde: Lh [hod] životnost ložisek 

  C [kN] dynamická únosnost ložisek 

  TF [kN] výsledná síla působící na hnací rolnu 

  nL [ot/min] otáčky ložiska 
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  p [1] exponent trvanlivosti (pro bodový styk p=3) 

Ložisko pod hnací rolnou je nejvíce zatěžováno, proto ostatní ložiska budou 

mít delší životnost než toto. Z výsledku životnosti je zřejmé, že ložiska jsou 

předimenzovaná, to vyplívá z konstrukce hnací jednotky, neboť je ložisko uloženo 

v místě kde prochází hřídel a je zde přenášen kroutící moment pomocí pera. 

3.7.3. Kontrola rozměrových obvodů 

V této kapitole se zabývám kontrolou rozměrových obvodů. V této konstrukci 

se jedná o vymezení vůle při montáži hnací rolny na hřídel a správnou polohu 

vzdálenosti drážky pro pojistné kroužky. 

3.7.3.1. Vymezení vůle pro montáž hnací rolny 

Pro správnou montáž rolny je potřeba, aby byla zachována vůle mezi 

osazením hřídele a přední plochou rolny. Také je potřeba zajistit aby pojistná KM 

matice a MB podložka při dotažení dosedali celou svojí plochou na závit hřídele. Na 

obrázku 51 jsou popsány rozměry a vůle. Na rozměry A1, A2 a A3 se vztahují mezní 

úchylky délkových rozměrů pro střední třídu přesnosti (označení m). 

 
Obr. 51.:Rozměry montážní vůle 
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𝐴1 = 73 ± 0,3 𝑚𝑚 (43) 

𝐴2 = 62 ± 0,3 𝑚𝑚 (44) 

𝐴3 = 15 ± 0,2 𝑚𝑚 (45) 

Kde A2 a A3 jsou zvětšující členy a rozměr A1 je člen zmenšující, pak 

vypočteme vůli ze vztahu (46). 

𝑣 = 𝐴2 + 𝐴3 − 𝐴1 = 62 + 15 − 73 = 4 𝑚𝑚 (46) 

Vůle vyšla 4 mm ale ještě je potřeba dopočítat její toleranci. Maximální vůle se 

vypočte jako rozdíl ze sumy zvětšujících členu členů s horní tolerancí a sumy 

zmenšujících členů s dolní tolerancí. Minimální vůle jako rozdíl sumy zvětšujících 

členů s spodní tolerancí a sumy zmenšujících členu s horní tolerancí. 

𝑣𝑀𝐴𝑋 = ∑ 𝐴𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑛

𝑖=1

− ∑ �⃖�𝑖𝑚𝑖𝑛 =

𝑛

𝑖=1

𝐴2𝑚𝑎𝑥 + 𝐴3𝑚𝑎𝑥 − 𝐴1𝑚𝑖𝑛 

= 62,3 + 15,2 − 72,7 = 4,8 𝑚𝑚 

(47) 

𝑣𝑀𝐼𝑁 = ∑ 𝐴𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

− ∑ �⃖�𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝐴2𝑚𝑖𝑛 + 𝐴3𝑚𝑖𝑛 − 𝐴1𝑚𝑎𝑥

𝑛

𝑖=1

 

61,7 + 14,8 − 73,3 = 3,2 𝑚𝑚 

(48) 

𝑣 = 4 ± 0,8 (49) 

Z výpočtů vyplívá, že vůle mezi osazením hřídele a přední plochou rolny se 

bude pohybovat od 4,8 mm do 3,2 mm. V nejméně příznivém případě, kdy bude 

vůle na své minimální hodnotě 3,2 mm je KM matice i MB podložka spojena se 

závitem v celé své délce neboť drážka za závitem, která končí na osazení hřídele 

je dlouhá dle tabulek 3 mm. 

3.7.3.2. Poloha drážky pro pojistný kroužek 

Pro správnou montáž je potřeba aby mezi ložiskem a pojistným kroužkem byla 

kladná vůle. Pro výpočet jsem si vybral uložení ložiska v domku jednotky, ale pro 

ostatní pojistné kroužky by byl výpočet obdobný. Rozměry jsou vidět na obrázku 

č. 52. 
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Obr. 52.: Rozměrový obvod pojistný kroužek 

Kde S a B jsou zmenšující rozměry a R je zvětšující rozměr. Vůli x jsem zvolil  

𝑥 = 00,3
1  a dopočítám rozměr s tolerancí polohy drážky od osazení R. Na rozměr B 

se vztahují mezní úchylky délkových rozměrů pro střední třídu přesnosti (označení 

m). Rozměr s je normalizovaný a jeho toleranční pole je h11. 

𝐵 = 13 ± 0,2 (50) 

𝑠 = 1,2 ℎ11 = 1,2−0,06
+0  (51) 

Pro výpočet sestavím rovnice pro uzavírací člen, tedy pro vůli x a z těchto 

rovnic poté dopočtu hodnotu rozměru R i s tolerancemi. 

𝑥 = 𝑅 − 𝐵 − 𝑠 → 𝑅 = 𝑥 + 𝐵 + 𝑠 = 0 + 13 + 1,2 = 14,2 𝑚𝑚 (52) 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝐴𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑛

𝑖=1

− ∑ �⃖�𝑖𝑚𝑖𝑛 =

𝑛

𝑖=1

𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑠𝑚𝑖𝑛 − 𝐵𝑚𝑖𝑛 → 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 + 𝐵𝑚𝑖𝑛 + 𝑠𝑚𝑖𝑛 = 1 + 12,8 + 1,14 = 14,94 𝑚𝑚 

(53) 

𝑥𝑚𝑖𝑛 = ∑ 𝐴𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

− ∑ �⃖�𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑚𝑖𝑛 − 𝑠𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑚𝑎𝑥 →

𝑛

𝑖=1

 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0,3 + 13,2 + 1,2 = 14,7 𝑚𝑚 

(54) 

Z výpočtů vyplívá rozměr 𝑅 = 14,2+0,5
+0,74

 pro správnou polohu drážky 

s vymezenou vůlí x. Pro snížení nároků na výrobu zaokrouhlí horní toleranční mez 

na 0,8. Výsledný rozměr pak vychází 𝑅 = 14,2+0,5
+0,8

. 
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3.7.4. Kontrola hřídele 

V této kapitole popisuji statickou kontrolu hřídele, které přenáší kroutící 

moment z převodového motoru na hnací rolny. Hřídel je vyrobená z materiálu ČSN 

12 060, její základní materiálové vlastnosti jsou v tabulce číslo 2. Pro výpočet použiji 

spodní hranici uvedenou v tabulce č. 2. 

Tab. 2.: Materiálové vlastnosti oceli ČSN 12 060 [12] 

Mez pevnosti v tahu  𝑅𝑚 = 600 − 850 𝑀𝑃𝑎 

Mez kluzu v tahu 𝑅𝑒 = 345 − 380 𝑀𝑃𝑎 

Dovolené napětí v Krutu 𝜏𝐷 = 110 − 130 𝑀𝑃𝑎 

Výpočet provedu pro variantu s umístěním pohonu uprostřed mezi hnacími 

domky jednotky. Nejméně příznivá je varianta dopravníku s šířkou 1200 mm. 

Základní rozměry počítaného hřídele pro šířku dopravníku 1200 mm a 

rozmístění zatížení je na obrázku číslo 53. Výpočet provádím pro motor s nejvyšším 

kroutícím moment. 

 

Obr. 53.: Rozměry a zatížení hřídele 

Maximální kroutící moment je od převodového motoru S12B DM80K4 166 Nm. 

Tento maximální moment je přenášen na hnací rolny, kde je poloviční tedy 83 Nm.  
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3.7.4.1. Statická kontrola hřídele 

Pro výpočet modulu průřezu v krutu použiju upravený vzorec pro průřez, kde 

se nachází těsné pero (55). Vypočteme smykové napětí v krutu z rovnice (56). 

𝑊𝑘 =
𝜋 ∙ 𝑑3

16
−

𝑏 ∙ 𝑡 ∙ (𝑑 − 𝑡)2

2 ∙ 𝑑
=

𝜋 ∙ 223

16
−

8 ∙ 4,1 ∙ (22 − 4,1)2

2 ∙ 22
= 1 851,9 𝑚𝑚3 

(55) 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
=

166 000

1851,9
=  89,6𝑀𝑃𝑎 

(56) 

Kde: Τk [MPa] smykové napětí v krutu 

  Wk [mm3] modul průřezu v krutu 

  Mk [Nmm] kroutící moment  

Bezpečnost pak vypočtu vzhledem k dovolenému napětí v krutu (viz tabulka 

číslo 2). 

𝑘𝑠 =
𝜏𝐷

𝜏𝑘
=

110

89,6
= 1,23 

(57) 

Statická bezpečnost vůči dovolenému napětí v krutu materiálu hřídele 

vychází 1,23. 

3.7.5. MKP analýza domku hnací jednotky 

V této kapitole provedu analýzu hnacího domku jednotky dopravníku pomocí 

metody konečných prvků. Pro výpočty byl použit program Abaqus. Výpočet 

provádím na dopravníku s maximální šířkou, tedy 1200 milimetrů a s maximálním 

zatížení pásu od hmotnosti 300 kilogramů. Pomocí této analýzy zjišťuji průběh 

napětí a posuvů v konstrukci. 

3.7.5.1. MKP model hnacího domku jednotky 

Model pro výpočet pomocí metody konečných prvků (MKP) jsem zjednodušil. 

Rozhodl jsem se počítat pouze s jednou polovinou hnací jednotky, toto 

zjednodušení jsem provedl z důvodů symetrie geometrie i zatížení. V modelu jsem 

odstranil některá zkosení a zaoblení pro rychlejší výpočet. Do modelu jsem zahrnul 

konstrukci domku jednotky bez víka. Konstrukce se skládá z více hliníkových plechů 

a je dohromady pevně sešroubována, proto jsem pro jednoduchost konstrukci z více 

plechů nahradil jednou součástí. Dále jsou v modelu výztuhy pro uložení ložisek a 

hliníkový profil spojující jednotky. Zjednodušený MKP model je vidět na obrázku 

číslo 54, kde jsou popsány jednotlivé části modelu. Model jsem nejprve vytvořil 

v programu Autodesk Inventor a poté ho importoval do programu Abaqus, jako 

sestavu z více částí. Všechny součásti jsou z hliníkové slitiny, proto bylo počítáno 
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s Youngovým modulem v tahu EAl=70 000 MPa a poissonovým číslem μ=0,3. 

Všechny součásti jsou uvažovány jako trojrozměrné a homogenní. Spojení součástí 

bylo provedeno pomocí interakce vazby TIE plocha na plochu. 

 

Obr. 54.: MKP model hnacího domku 

3.7.5.2. Zatížení a okrajové podmínky MKP modelu 

Model je zatížený od hnací rolny, na které je generována síla od zatížení pásu. 

Tato síla je přes ložisko přenášena do výztuhy pro uložení ložiska hnacího domku. 

Pro výpočet uvažuji maximální zatížení pásu od hmotnosti taženého objektu 300 

kg. Síla je vypočítána v kapitole 3.6.2, tato síla je zde označována jako výsledná 

síla působící na hnací rolnu TF a její velikost je 1397,7 N. Pro zadání této síly do 

programu Abaqus potřebuji znát průmět této sily do osy x a y, proto potřebuji zjistit 

úhel ψ (obr. 55) pomocí kosinové věty. Průměty do os pak získám násobením síly 

kosinem úhlu (průmět do x) a sinem úhlu (průmět do y). 

𝜓 = cos−1 (
𝑇1

2 + 𝑇𝐹
2 − 𝑇2

2

2 ∙ 𝑇1 ∙ 𝑇𝐹
) = cos−1 (

1059,3^2 + 1397,72 − 470,72

2 ∙ 1059,3 ∙ 1397,7
) = 15,5° 

(58) 

𝑇𝑥 = 𝑇𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜓 = 1397,7 ∙ cos(15,5°) = 1347,2 𝑁 (59) 

𝑇𝑦 = 𝑇𝐹 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜓 = 1397,7 ∙ sin(15,5°) = 372,5 𝑁 (60) 
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Obr. 55.: Úhel pro průmět síly TF 

Hodnoty Tx a Ty zavedu do bodu RP-1 (viz obr. 56), bod RP-1 je volně 

v prostoru. Tento bod spojí pomocí vazby kinematic coupling s plochou výztuhy pro 

uložení ložisek. Tato vazba nám zajistí rovnoměrné rozložení síly v celé ploše 

působení. 

Okrajové podmínky hliníkového profilu (OP1), který spojuje hnací domky 

jednotky, zavedu na plochu volného konce profilu. Zde se bude nulový posuv ve 

směru z, tato podmínka je dána ze symetrie modelu. Druhou okrajovou 

podmínku (OP2) umístím na plochu hnacího domku, na kterou dosedá profil pro 

vedení pásu stojné konstrukce. V tomto místě jsou obě plochy k sobě pevně 

přišroubovány a proto jsou zde nulové posuvy ve všech směrech x, y, z. Okrajové 

podmínky a zatížení modelu je na obrázku číslo 56. 

 

Obr. 56.: Zatížení a okrajové podmínky MKP modelu 
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3.7.5.3. Síť MKP modelu 

Síť modelu byla vytvářena na každé části zvlášť. Nejprve jsem musel každou 

část rozdělit na jednoduší tvary, aby se jednotlivé části lépe síťovali. Síť celé sestavy 

modu lze vidět na obrázku číslo 57. Síť se skládá z 175 780 uzlů a 145 934 

elementů. Všechny elementy jsou lineární šestistěny typu C3D8R. 

 

Obr. 57.: Síť MKP modelu 

3.7.5.4. Výsledky MKP analýzy 

Průběh Misesova napětí v deformovaném stavu je na obrázku číslo 58. 

Maximální hodnota napětí je 14,45 MPa, umístění maximálního napětí je také na 

obrázku 58.  
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Obr. 58.: Průběh Misesova napětí MKP analýzy  

Průběh posuvů v deformovaném stavu je na obrázku číslo 59. Maximální 

posuv je 0,117 mm, poloha maximálního posuvu je také vidět na obrázku 59. 

 
Obr. 59.: Průběh posuvů MKP analýzy  

Maximální napětí je výrazně nižší než je mez kluzu. Při maximálnímu posuvu 

nedojde k tomu, že by pás nepřiléhal celou svou šířkou na hnací rolnu. Z obou stran 

pásu je na hnací rolně vůle 0,5 mm, které je v tomto případu dostačující. 

Z MKP analýzy jsem také zjistil reakční síly v okrajových podmínkách OP2 

(obr. 59). Tyto okrajové podmínky jsou v místě styku hnacího domku s hliníkovým 

profilem pro vedení pásu. Tyto reakční síly slouží jako vstup pro výpočet 

šroubového spoje, spojující obě části, kontrolovaného v kapitole 3.6.6. Maximální 

hodnoty reakcí jsou v čase t=1 zaznamenány v grafu na obrázku číslo 60. 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Hnací a vratná jednotka dopravníku s plochým řemenem  - 56 - 

 

Obr. 60.: Reakční síly v místě OP2 

Reakce RF1 je ve směru x a její hodnota je RF1 = -1347,201 N, reakce RF2 

je ve směru y a její hodnota je RF2 = -372,5 N a reakce RF3 je ve směru z a její 

hodnota je RF3 = 328,943 N. Tyto reakce zachytává šroubový spoj kontrolovaný 

v kapitole 3.6.6. 

3.7.6. Kontrola vybraného šroubového spoje 

Šroubový spoj se skládá z dvou šroubů M8x20-8.8 ISO 4017 a jednoho bloku 

ve tvaru „T“ se závitem. Tento šroubový spoj spojuje hliníkový profil pro vedení pásu 

s hnacím i vratným domkem dopravníku. Blok ve tvaru „T“ zapadá do drážky na 

hliníkovém profilu pro vedení pásu a šrouby je stažen k domku hnací nebo vratné 

jednotky. Provedení šroubového spoje je v řezu na obrázku číslo 61. 
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Obr. 61.: Řez šroubovým spojem 

Šroubový spoj je namáhán od sil zatěžující pás, tyto síly jsem přes hnací 

domek přenášeny do místa styku hnacího domku a hliníkového profilu pro vedení 

pásu. Velikosti sil pro maximální zatížení a šířku dopravníku B=1200 jsem zjistil 

pomocí MKP analýzy, jako rekční síly v okrajové podmínce OP2. Šrouby jsou 

namáhány silou ve směru osy šrouby RF3 = 328,943 N a ve směru kolmém na osu 

šroubu vektorovým součtem sil RF1 = -1347,201 N a RF2 =  -372,5 N. Vektorovým 

součtem obou sil je stejně velká síla jako výsledná síla působící na hnací rolnu 

TF = 1400 N. 

Nejprve vypočtu sílu v osovém směru na jeden šroub (61). 

𝐹š =
𝑅𝐹3

2
=

328,943

2
= 164,5 𝑁 

(61) 

Na obrázku číslo 62 je řez šroubového spoje se základními rozměry a silovým 

zatížením. 
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Obr. 62.: Rozměry šroubového spoje 

3.7.6.1. Výpočet montážního předpětí spoje 

Výpočet montážního přepětí spoje je hlavně závislé na zvoleném utahovacím 

momentu šroubu. Nejprve vypočtu úhel stoupání zavitu, úhel boku závitu 

v normálovém řezu a třecí úhel v závitu. 

tan 𝛾 =
𝑖𝑧 ∙ 𝑃𝑧

𝜋 ∙ 𝑑2
 → 𝛾 =  tan−1

𝑖𝑧 ∙ 𝑃𝑧

𝜋 ∙ 𝑑2
= tan−1

1 ∙ 1,25

𝜋 ∙ 7,188
= 0,0553 𝑟𝑎𝑑 = 3,17° 

(62) 

 Kde: γ [°] úhel stoupání závitu 

  iZ [1] počet chodů závitu, iZ = 1 

  PZ [mm] rozteč závitu, PZ = 1,25 mm 

  d2 [mm] střední průměr závitu, d2 = 7,188 mm 
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tan 𝛽𝑛 = tan 𝛽 ∙ cos 𝛾 →  

𝛽𝑛 = tan−1(tan 𝛽 ∙ cos 𝛾) = tan−1(tan 20° ∙ tan 3,17°) = 0,53 𝑟𝑎𝑑 = 29,96° 

(63) 

 Kde: βn [°] úhel boku závitu v normálové rovině 

  β [°] úhel boku závitu 

  γ [°] úhel stoupání závitu 

tan 𝜑´ =
𝑓

cos 𝛽𝑛
→ 𝜑´ = tan−1

𝑓

cos 𝛽𝑛
= tan−1

0,15

cos 29,96°
= 0,171 𝑟𝑎𝑑 = 9,82° 

(64) 

 Kde: φ´ [°] třecí úhel v závitu 

  βn [°] úhel boku závitu v normálové rovině 

  f [1] součinitel tření, f = 0,15 (ocel-ocel) 

Montážní předpětí spoje se pak vypočítá ze vztahu (65). Šroub bude utahován 

kroutícím momentem 25 Nm. 

𝑄𝑜 =
𝑀𝑘𝑘

𝑑2

2 ∙ tan(𝛾 ∙ 𝜑´) + 𝜌𝑀 ∙ 𝑓𝑀

=
25 000

7,188
2 ∙ tan(3,17° + 9,82°) + 5,75 ∙ 0,2

=

= 12631,2 𝑁 

(65) 

 Kde: Qo [N] montážní předpětí spoje 

  Mkk [Nmm] utahovací moment 

  d2 [mm] střední průměr závitu, d2 = 7,188 mm 

  γ [°] úhel stoupání závitu 

  φ´ [°] třecí úhel v závitu 

  ρM [mm] poloměr tření šroubu, ρM = 0,8d2 = 5,75 mm 

  fM [1] součinitel tření v závitu, f = 0,2 

3.7.6.2. Základní silové řešení pomocí diagramu 

Předepjatý šroub je vnitřně staticky neurčitý systém, který je do toho stavu 

úmyslně uveden předpětím Qo a za provozu na něj působí síla Fš. Tento systém je 

řešen pomocí digramu síla – deformace. Z tohoto diagramu se vypočítají provozní 

stavy šroubových spojů. Maximální vnitřní síla je součet předpětí Qo a přitěžují 

složky síly F1. Obecný diagram síla – deformace je na obrázku číslo 63. 
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Obr. 63.: Diagram F-Δl [13] 

Z obrázku číslo 62 zjistím, přitěžující a odlehčující složky spoje. Šroub je 

přitěžující složkou a sevřené desky jsou odlehčující složkou. Pomocí tohoto 

rozdělení a základních rozměrů na obrázku číslo 62 lze vypočítat tuhosti 

šroubového spoje. 

3.7.6.3. Výpočet tuhostí šroubového spoje 

Nejprve vypočtu tuhost šroubu, který rozdělím na dvě části. První část je část 

šroubu, kde je závit a druhá část je dřík šroubu. Převrácená hodnota tuhost šroubu 

je součtem převrácených hodnot tuhostí obou částí. 

Tuhost dříku šroubu: 

𝐶𝐷ř =
𝐸 ∙ 𝑆𝐷ř

𝑙𝐷ř
=

𝐸 ∙
𝜋
4 ∙ 𝑑2

𝑙𝐷ř
=

210000 ∙
𝜋
4 ∙ 82

4
= 2 638 937,8 𝑁/𝑚𝑚 

(66) 

Kde: CDř [N/mm] tuhost dříku šroubu 

  E [MPa] Youngův modul pružnosti v tahu 

  SDř [mm2] plocha kruhového průřezu dříku, d=8 mm 

  lDř [mm] délka dříku šroubu 

Tuhost šroubu se závitem: 

𝐶𝑧 =
𝐸 ∙ 𝑆𝑧

𝑙𝑧
=

𝐸 ∙
𝜋
4 ∙ 𝑑2

2

𝑙𝑧
=

210000 ∙
𝜋
4 ∙ 7,1882

12
= 710 140,1

𝑁

𝑚𝑚
 

(67) 

Kde: Cz [N/mm] tuhost šroubu se závitem 

  E [MPa] Youngův modul pružnosti v tahu 

  Sz [mm2] plocha kruhového průřezu šroubu se závitem, d2=7,188 mm 

  lz [mm] délka šroubu se závitem 
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Tuhost šroubu a zároveň tuhost přitěžujících částí se vypočítá ze vztahu (68). 

𝐶1 = 𝐶š =
1

1
𝐶𝐷ř

+
1
𝐶𝑧

=
1

1
2638937,8 +

1
710140,1

= 559 561,6 𝑁/𝑚𝑚 
(68) 

Kde: C1 [N/mm] tuhost přitěžujících částí 

  Cz [N/mm] tuhost šroubu se závitem 

  CDř [N/mm] tuhost dříku šroubu 

Tuhost odlehčujících částí, tedy sevřených desek, se vypočítá dle vztahu 70. 

Dle Rötscherovi teorie oblast zasažené napjatostí představují dvojitý komolí kužel. 

Pro zjednodušení nahradím dvojitý komolý kužel trubkou o stejné ploše. Výpočet 

plochy je dle vztahu (69). Vnitřní průměr je průměr díry pro šroub DD=10 a průměr 

D2  je dán empiricky D2 = 2·DD. 

𝑆𝐷 =
𝜋

2
∙ (𝐷2

2 − 𝐷𝐷
2) =

𝜋

2
∙ ((2 ∙ 𝐷𝐷)2 − 𝐷𝐷

2) =
𝜋

2
∙ ((2 ∙ 10)2 − 102) = 236 𝑚𝑚2 (69) 

𝐶2 =
𝐸 ∙ 𝑆𝐷

𝑙𝐷
=

210000 ∙ 236

16
= 3 092 505,3

𝑁

𝑚𝑚
 

(70) 

Kde: SD [mm2] plocha mezikruží 

  DD [mm] průměr díry pro šroub, DD = 10 mm 

  E [MPa] Youngův modul pružnosti v tahu 

  C2 [N/mm] tuhost odlehčujících částí 

Poté mohu provést výpočet sil v diagramu F-Δl dle vztahů (71) a (72). 

𝐹1 = 𝐹š ∙
𝐶1

𝐶1 + 𝐶2
= 164,5 ∙

559561,6

559561,6 + 3092505,3
= 25,2 𝑁 

(71) 

𝐹2 = 𝐹š ∙
𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
= 164,5 ∙

3092505,3

559561,6 + 3092505,3
= 139,3 𝑁 

(72) 

Kde: Fš [N] síla v osovém směru na jeden šroub 

  C1 [N/mm] tuhost přitěžujících částí 

  C2 [N/mm] tuhost odlehčujících částí 

  F1 [N] přitěžující síla 

  F2 [N] odlehčující síla 

Poté lze vypočítat maximální vnitřní provozní sílu (73) a provozní zatížení (74). 

𝑄1 = 𝑄𝑜 + 𝐹1 = 12631,2 + 25,2 = 12656,4 𝑁 (73) 

𝑄2 = 𝑄𝑜 − 𝐹2 = 12631,2 − 139,3 = 12491,9 𝑁 (74) 

Kde: Q1 [N] maximální vnitřní provozní síla 

  Q2 [N] provozní zatížení 
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Na obrázku číslo 64 je digramu síla – deformace v měřítko pro vypočtené 

hodnoty. 

 

Obr. 64.: Diagram síla – deformace pro vypočtené hodnoty 

3.7.6.4. Pevnostní kontrola šroubového spoje 

Vypočítám pevnostní kontrolu šroubového spoje. Nejprve vypočítám tahové a 

smykové napětí v krutu a z těchto hodnot vypočítám redukované napětí. Poté 

vypočítám bezpečnost. V poslední řadě zkontroluji šroubový spoj na namáhání 

příčnou silou. 

𝜎𝑡 =
𝑄1

𝑆3
=

𝑄1

𝜋
4 ∙ 𝑑3

2
=

12 656,4
𝜋
4 ∙ 6,4662

= 385,4 𝑀𝑃𝑎 
(75) 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
=

𝑄𝑜 ∙
𝑑2

2 ∙ tan(𝛾 + 𝜑´)

𝜋 ∙ 𝑑3
3

16

= 

=
12631,2 ∙

7,188
2 ∙ tan(3,17° + 9,82°)

𝜋 ∙ 6,4663

16

= 197,3 𝑀𝑃𝑎 

(76) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝜎𝑡
2 + 3 ∙ 𝜏𝑘

2 = √385,42 + 3 ∙ 197,32 = 515,1 𝑀𝑃𝑎 
(77) 

𝑘š =
𝜎𝑘𝑡

𝜎𝑅𝐸𝐷
=

640

515,1
≅ 1,2 

(78) 

Kde: σt [MPa] tahové napětí v šroubu 

  Q1 [N] maximální vnitřní provozní síla 

  Τk [MPa] smykové napětí v krutu 
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  σRED [MPa] redukované napětí dle teorie HMH 

  kš [1] bezpečnost šroubového spoje 

Výsledná bezpečnost šroubového spoje vyšla 1,2. 

Šroubový spoj je namáhán nejen osovou silou ale také silou v příčném směru 

o velikosti TF = 1400 N. Třecí síla vzniklá vlivem předpětí mezi deskami musí být 

větší než příčná síla. Mezi šroubem a deskou musí být vždy vůle, nesmí dojít 

k namáhání šroubu na střih. 

𝑇 = 𝑄𝑜 ∙ 𝑓𝐴𝑙 > 𝑇𝐹 ∙ 𝑘𝑝 (79) 

𝑇 = 𝑄𝑜 ∙ 𝑓𝐴𝑙 = 12631,2 ∙ 0,3 = 3789,3 𝑁 > 1400 ∙ 1,1 = 1540 𝑁  

Kde: T [N] třecí síla mezi deskami 

  fAl [1] koeficient tření hliník-hliník, fAl = 0,3 

  TF [N] příčná síla 

  kp [1] bezpečnost proti prokluzu 

Šroubový spoj vyhovuje bezpečnostní kontrole. 

4. Závěr 

V této diplomové práci jsem navrhl hnací a vratnou jednotku dopravníku 

s plochým řemenem. Dopravník je modulární, lze sestavit různé dopravníku 

s odlišnými šířkami, délkami a rychlostmi. Například dopravník o šířce 400 mm, 

délce 6000 mm a rychlosti 9 m/min s umístěním pohonu uprostřed hnacích domků 

jednotky (obr. 65). Maximální navržená šířka dopravníku je 1200 mm, maximální 

délka dopravníku je 10 000 mm. Pohon dopravníku byl navržen pro rychlosti 6, 9, 

12, 15, 18 m/s. Navržený dopravník je dimenzovaný na maximální přepravovanou 

hmotnost 300 kg včetně palety. Pro šířky dopravníku 160 mm a 240 mm je pohon 

umístěn z boku jedné nebo druhé strany hnací jednotky (obr. 66), pro ostatní šířky 

je pohon umístěn mezi domky hnací jednotky. 
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Obr. 65.: Přiklad navrženého dopravníku s umístěním pohonu uprostřed hnacích domků 

 

Obr. 66.: Příklad navrženého dopravníku s umístěním pohonu z boku hnacích domků  

Na obrázku číslo 67 je vidět dopravník o maximální velikosti a minimální 

velikosti vedle sebe pro porovnání. 
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Obr. 67.: Maximální a minimální velikost dopravníku 

V teoretické části práce jsem vyhledal dosud existující možnosti řešení a 

zhodnotil jejich použití pro můj návrh. 

V praktické části jsem provedl základní výpočty konstrukce a její bezpečnost. 

Z vypočtených hodnot jsem vytvořil 3 D model a u hnacího domku jsem provedl 

analýzu pomocí MKP výpočtu. Z 3 D modelu jsem pak vytvořil 2 D koncepční 

výkresy. V poslední řadě jsem provedl kontroly namáhaných částí konstrukce. 

Navržená konstrukce splňuje požadavky zadání byla navržena modulární 

hnací a vratná jednotka dopravníku s plochým řemenem. 
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