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1 Úvod  

Automatizování procesu je v současnosti velkou úsporou peněz a hlavně času. Jedním 

z hlavních zařízení, které toto umožnují jsou dopravníky. Ve strojírenském průmyslu se 

můžeme setkat s velkou škálou součástí či materiálů, které je potřeba dopravit z aktuálního 

místa do místa požadovaného. Například z okolí stroje do prostoru, kde bude s výrobkem dále 

manipulováno. Dopravníky jsou typem zařízení, které jsou vhodné především pro přepravu na 

kratší vzdálenosti. Jejich hlavní výhodou je úspora času přepravy a možný nepřetržitý chod.  

Tato kvalifikační bakalářská práce je věnována inovaci válců pro pásové dopravníky. Budeme 

brát důraz především na smontovatelnost, sub-optimalizaci funkčnosti, skladovatelnost, úno-

snost, vyrobitelnost a hmotnost válce. Vezmeme v potaz i nekonvenční způsob přenosu 

kroutícího momentu z hřídele na vnější plášť válce. Válec bude navrhován na dva nejčastější 

typy dopravníků firmy Engel, těmi jsou typy CB60 a CB100. Inovace bude přínosem i pro 

možnou úsporu financí z důvodu rozebiratelnosti. Tímto zajistíme, že bude možné vyměnit 

všechny komponenty sestavy. 

Úvodní část práce se zaměřuje na vyjasnění zadání, upřesnění nespecifikovaných veličin a 

podmínek. Rozpracování problematiky, průzkumu stavu techniky a specifikace požadavků. 

Druhá část se zabývá návrhem koncepčních alternativ řešení z počátečního produktu TS0. Zde 

budou navrženy 2 alternativy. Následně budou varianty zhodnoceny a vybrána bude sub-

optimální varianta pro finální konstrukční návrh. 

Ve třetí části bude zvolená varianta konstrukčně zhotovena a komplexně zhodnocena. Také se 

v této části zhodnotí deformace komponent rolny, která bude provedena metodou konečných 

prvků (MKP), známější však pod anglickou zkratkou (FEM). Dále se v této části zhodnotí 

možná rizika v rámci životního cyklu navrhované součásti.  
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2 Firma ENGEL s.r.o 

Engel je zadavatelem této bakalářské práce. Jedná se o mezinárodní korporaci s pobočkami po 

celém světě. Tato firma je světový lídr v oblasti vstřikování plastů. Nabízí osvědčené a 

inovativní vstřikovací stroje hydraulické, plně elektrické, horizontální nebo vertikální. 

Vstřikovací stroje ENGEL se používají v odvětvích automobilového průmyslu, obalů, 

spotřební elektroniky, zdravotnické techniky a technického vstřikování. Firma vyrábí i 

podpůrná zařízení, která jsou potřeba při výrobě plastů. Mezi nimi i dopravníky, které se 

zhotovují v české pobočce v Kaplici. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Závod firmy Engel v Kaplici [1] 
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Obrázek 4- Dopravník firmy Engel [2] Obrázek 5- Dopravník firmy Engel [1] 

I. ROZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU 

3 Vyjasnění problému 

Klasické svařené válce vyrobené z oceli jsou stále nejpoužívanějším typem u pásových 

dopravníků. Cílem této bakalářské práce je vymyslet válec, který bude odlišný od klasické 

ocelové koncepce, a to především z hledisek únosnosti, vyrobitelnosti, smontovatelnosti, 

skladovatelnosti a hmotnosti válce. Inovovaný válec budeme nazývat nekonvenční válec. 

Tyto požadavky budeme aplikovat na dopravníky typu CB60 a typu CB100. Oba mají nosnou 

konstrukci z hliníkových tažených profilů. V horní nosné části dopravníku nahrazuje funkci 

nosných válečku plech, který navíc vede pás. Nosné válečky se používají ve spodní vratné 

větvi pásu. Hnací a hnaný buben bývají z pravidla svařence. U hnacího bubnu je kroutící 

moment přenesen pomocí přivařené bočnice z hřídele na vnější plášť. Hřídel je uložena v 

hliníkovém koncovém držáku, který u hnací hřídele nahrazuje funkci ložiskového domku. 

Hnaný válec je otáčen vlivem tření pásu, ložiska jsou uložena uvnitř bubnu. V tomto případě 

hliníkový držák zajišťuje možnost napínání pásu a uložení hřídele. [1]                                                                                             

3.1 Upřesnění zadání 

Pro náš případ řešení bude dopravník pracovat v zastřešené výrobní hale, tudíž bude 

konstruován na provoz v suchém prostředí. Součásti budou na dopravník pokládány s rázy, 

jelikož budou vypadávat přímo ze vstřikolisu. Koncepce musí být navržena tak, aby její 

nosnost byla 75 [kg] u typu CB60 a 200 [kg] u typu CB100. Vlastní pohon bude 

elektromotorem se standartní rychlostí v = 6 [m/min]. Účelem zadaného technického 

produktu, tedy hnacího válce dopravníku, je podepírat a posouvat pás, na kterém budou 

uloženy vyrobené dílce.  

 

  

 

 

 

 

  

 

Obrázek 2 – Současná koncepce vratného válce firmy Engel [1] Obrázek 3- Současná koncepce 

hnacího válce firmy Engel [1] 
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4 Průzkum stavu techniky dopravníků 

Dopravníky neboli dopravní zařízení, jsou nedílnou součástí výrobních závodů. Zde zajišťují 

dopravu surovin, polotovarů, výrobků a zboží. Ulehčují a zrychlují práci ve výrobních 

závodech, na skládkách, při vykládkách vagonů, lodí apod. [3] [4] 

4.1 Klasifikace dopravníků 

Podle směru dopravy: 

• svislý 

• vodorovný 

• šikmý 

Podle přepravovaného materiálu: 

• kusový materiál 

• sypké hmoty 

• kapaliny a plyny 

Podle principu práce: 

• dopravníky s tažným elementem  

• dopravníky bez tažného elementu  

Dopravníky s tažným elementem dále dělíme: 

• pásové  

• článkové  

• korečkové 

• závěsové 

• vozíkové 

• hrnoucí 

Dopravníky bez tažného prvku dále dělíme: 

• šnekové 

• vibrační 

• válečkové dráhy 
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4.2 Pásové dopravníky 

Pásové dopravníky jsou nejpoužívanějším typem dopravníků. Používají se pro přepravu  

sypkých a polotekutých hmot i pro přepravu kusových materiálů v různých průmyslových 

odvětvích. 

Pásový dopravník je dopravník, jehož unášecím a tažným prvkem je nekonečný dopravní 

pás, obíhající mezi hnacím a vratným válcem. Výhodou oproti jiným dopravním 

zařízením je plynulá doprava s vysokým dopravním výkonem. [6] 

Dopravník samotný je uložený na nosném rámu. Firma Engel používá rám z tažených 

hliníkových profilů, avšak velice často se používá konstrukce z oceli. Hliníková koncepce 

má oproti ocelové výhodu nižší hmotnosti. Jedná-li se o profilovaný hliníkový rám, další 

výhodou je bezesporu rozebiratelnost a jednoduchá montáž či demontáž.  

 

Obrázek 6 – Stabilní pásový dopravník [5] 

 

Rozdělení pásových dopravníků: [6] 

Pásové dopravníky dělíme podle provedení nosné konstrukce (ČSN 26 0001) na: 

• Stabilní – Staticky umístěný dopravník 

• Pojízdné a přenosné – pro malá dopravní množství a malé délky 

• Přestavitelné – charakterizované velkou dopravní rychlostí a velkou dopravní délkou. 

Tento typ se používá především v povrchových dolech 

Základními konstrukčními prvky pásového dopravníku jsou dle ČSN 26 0360: 

• Poháněcí stanice 

• Vratná stanice (spodní vratný 

buben) 

• Napínací stanice 

• Nosné válečky 

• Dopravní pás 

• Doplňující ochranné zařízení 

Obrázek 7- Schéma pásového dopravníku [7] 
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Obrázek 8 – Dopravníkový hladký pás z PVC [25] 

Kromě přímých pásových dopravníků se vyrábí pásové oblouky i pásové spirály. Dopravní 

pás je podepírán buď nosnými válečky, nebo se používá kluzného vedení (plechu).  

Pásové dopravníky se dále dělí podle tažného elementu (dopravního pásu): 

• Dopravníky s gumovým pásem nebo pásem z PVC 

• Dopravníky s ocelovým pásem 

• Dopravníky s celogumovým pásem 

• Dopravníky s pásem z drátěného pletiva 

 

 

Doporučené rychlosti dopravního pásu:  

Materiál Charakteristika V [m/s] 

Lehký obilí, slad, šrot 2,5÷4 

Drobný, neodírající drobné uhlí, cement, popílek 1,5÷3,15 

Ostrohranný odírající koks, štěrky, rudy 1,25÷2,5 

Neodírající kusový uhlí, řepa, kusová sůl 1,6÷2,5 

Odírající v kusech hrubý štěrk, kámen, vápno 1,25÷2 

Choulostivý na rozbití tříděné uhlí 0,3÷1,6 

Tabulka 1- Doporučené rychlosti dopravního pásu [7] 

4.2.1 Pásové dopravníky firmy ENGEL 

Engel je výrobcem mnoha různých typů dopravníků.  

Nejjednoduššími typy jsou CB60 a CB100.  

Dopravník s označení CB60 má rám z hliníkového profilu 60x20 [mm] a dopravník CB 100 

disponuje profilem 100x20 [mm]. Právě z těchto dvou základních typů dopravníků jsou 

vyráběny složitější typy dopravních zařízení (dopravníkové tratě, dopravníky s výtahy apod.) 

Dále se oba základní typy liší dle následující tabulky: 

Typ Délka Šířka Nosnost 

CB60 1000 – 5500 mm, po 500 mm 250 – 850 mm, po 50 mm 15 kg/bm 

CB100 2000 – 8000 mm, po 500 mm 600 – 1600 mm, po 50 mm 25 kg/bm 

Tabulka 2- Základní hodnoty pro dopravníky CB60 a CB100 [1] 
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Obrázek 10-Engel koncepce [1] Obrázek 11- Konkurenční válec [8] Obrázek 9- Konkurenční válec [9] 

4.2.2 Průzkum trhu 

Porovnáváme 2 typy konkurenčních produktů se současnou konstrukční variantou firmy 

Engel. Konkurence v této produktové oblasti je poměrně velká. Mnoho firem se 

nespecializuje pouze na výrobu válců pro pásové dopravníky, ale na výrobou celých 

dopravníkových zařízení. Závod Engel v Kaplici si nechává válce vyrábět od lokálních 

externích dodavatelů. Konstrukce je navržena konstrukčním oddělením v kaplickém závodě. 

Průzkum trhu je zaměřen na vratné, gravitační i pohonné válce pásových dopravníků. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V předchozím kroku byly porovnány dvě konkurenční varianty a klasický ocelový válec 

firmy Engel. Z průzkumu trhu můžeme vyvodit klady i zápory naší varianty TS0 vůči 

zvoleným variantám TSA a TSB. Tyto znalosti lze dále aplikovat pro další postup při 

navrhování finálního technického systému TS1, kterým bude nekonvenční válec pro pásové 

dopravníky.  

Dále následoval průzkum trhu v oblasti samotných dopravníků. Zanalyzování možných 

způsobů výroby a koncepcí dopravníků. Tento průzkum vedl především k pochopení a 

zasazení TS do dopravníku jako celku.  

4.3 Popis hlavních částí 

Pro výrobu dopravníku je zapotřebí spojení hned několika strojírenských odvětví. Využito je 

mnoha materiálů s různými vlastnostmi, které je důležité vhodně volit pro správný chod. 

Stejně tak i technologii zpracování jednotlivých částí.  

Úkolem této bakalářské práce je navrhnout nekonvenční koncepci válce pro dopravníky typu 

CB60 a CB100. Je třeba při návrhu dodefinovat, jak bude technický systém reagovat vůči 

ostatním hlavním částem soustavy a jaké tyto hlavní části jsou.  

Transroll => TSB  Feifer – váleček typ 3 => TSA Engel – typ CB60 => TS0 

Výrobce: FEIFER 

Základní informace: 

[www.feifer.cz.] 

Základní informace: 

Průměr válečku D=50 mm ,Max 
nosnost 40 kg, délka l= 800 
mm, materiál ocel, hladký 
povrch 

Výrobce: ENGEL 

Základní informace: 

Interní zdroje ENGEL 

Základní informace 

Průměr válečku D= 50 mm, max. 
nosnost 75 kg, Délka l=850 mm, 

Materiál ocel 1.0038 (11 325), hladký 
povrch 

Výrobce: TRANSROLL 

Základní informace: 

[www.transroll.cz] 

Základní informace: 

Průměr válečku D=63 mm 
délka l=650 mm, max. rychlost 
pásu v=3,15m/s, hladký 
povrch 
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4.3.1 Rám 

Na rámu jsou uloženy všechny komponenty, ze kterých se dopravník skládá. [10] 

Navíc zachycuje:  

• statické síly od tíhy dopravovaného materiálu 

• statické síly od pásu i vlastní konstrukce 

• dynamické síly od podélného či příčného kmitání pásu 

• síly vzniklé přiváděním materiálu na pás 

• síly vzniklé nevyváženými hmotami bubnů a válečků 

Rám se skládá z hliníkových tažených profilů, které jsou dodávány externí firmou MayTec do 

pobočky v Kaplici. Jsou nařezány na požadované rozměry a případně dále upravovány (díry, 

závity apod.) Pokud se jedná o projekt na zakázku, jsou použity profily dle návrhu 

konstruktérů z Engelu. 

 

 

 

 

 

 

                     Obrázek 12- Profil čtvercového průřezu [11] 

Na hliníkových profilech je založena výroba většiny dopravníků této firmy, tudíž je nutné 

zajistit jejich neustálé zásobování. Profily jsou dělané tak, že v sobě mají drážky či díry, které 

zajišťují širokou škálu možností spojení.  

 

Na trhu je velká nabídka profilů od několika různých výrobců, tudíž je pro náš projekt možné 

volit a zohlednit všechny možné parametry (vlastnosti, rozměry, design, materiál, finanční 

nákladnost, dopravu apod.)  

 

Obrázek 13- Spojení hliníkových profilů pomocí 

rychlospojky [12] 
Obrázek 14- Spojení hliníkových profilů pomocí 

rychlospojky [12] 
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Obrázek 15 – Rádlovaný povrch [15] 

4.3.2 Válce                                      

Každý pásový dopravník je sestaven kromě jiného minimálně ze dvou válců, alespoň jednoho 

hnacího a jednoho vratného. Oba tyto válce zabezpečují základní funkci a chod pásového 

dopravníku. [13] 

Hnací válec 

Hnací válec se stará o to, aby byl hnací moment převeden z pohonného ústrojí na pás. 

Využívá se tření mezi válcem a pásem. Pokud je třeba přenášet vyšší výkon, je zapotřebí 

zvýšit koeficient tření. Toho lze dosáhnout pogumováním pláště válce, případně ho opatřit 

vzorkem. Obvykle se umisťuje na přepadové straně (výsypné straně dopravníku). Plášť je 

pevně spojen s hřídelí, na kterou je napojen elektromotor s převodovkou. Druhá strana hřídele 

je uložena v ložisku, které je uchyceno v nosné konstrukci. [14] 

Pokud je požadavkem zákazníka například zmenšit zástavbovou plochu dopravníku, je možné 

použít tzv. elektrobuben. Jedná se o hnací buben, který má elektromotor zabudovaný uvnitř. 

Jednoznačnou výhodou je nejen snížení zástavbové plochy, ale také větší bezpečnost 

z důvodu minimalizování počtu rotujících částí mimo sestavu bubnu. Tím pádem se sníží 

riziko poranění obsluhy. 

Na Obr. 15. je vidět úprava povrchu bubnu pro zvýšení koeficientu tření. Jedná se o opatření 

pláště rádlovaným vzorkem.  

 

 

 

Pro počáteční stav technického systému TS0 se používá ocelová koncepce s hladkým 

povrchem a kuličkovými naklápěcími ložisky.  

 

Obrázek 16 – Řez hnacím bubnem [13] 
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Obrázek 18 – Profilový pás s hradítky [24] 

Vratný (hnaný) válec 

Je poháněn vlivem tření pásu. U tohoto válce musí být zajištěno podélného posuvu, aby bylo 

možné pás dostatečně napnout. Podélný posuv nám také umožní seřízení kolmosti osy válce 

vůči dopravníku. Tímto se zajistí stabilní a vycentrovaný chod pásu. Nejčastěji jsou 

používána naklápěcí kuličková ložiska, lze ale použít i soudečková. Ze spodu bývá umístěný 

čistič pásu, je-li ho nutné použít.  

Způsoby napínání vratného válce lze dělit na: 

• tuhá napínací zařízení 

• samočinná napínací zařízení 

• samočinná nebo ručně regulovatelná napínací zařízení 

Pro námi navrhovaný dopravník CB60 a CB100 je napínání zajištěno šroubem, tudíž ručně 

regulovatelným napínacím zařízením. Povrch pláště je hladký a jedná se o svařenou sestavu. 

Používá se koncepce s ložisky uvnitř pláště a uložení hřídele v napínacím zařízení.  

 

Obrázek 17- Řez vratným válcem [16] 

4.3.3 Pás 

Pás je dominantním prvkem pásových dopravníků. Obíhá mezi hnaným a hnacím válcem. Je 

podepřen deskou, nebo sadou válečků. Tato podpora může tvořit plochou dráhu, nebo 

korýtkovou dráhu. [14] 

V Engelu pro standardní dopravníky používáme pásy z PVC, případně se dá dopravník 

vybavit i PU pásem či pásem se speciálními vlastnostmi a odolnostmi. Nejpoužívanějším 

materiálem pro výrobu pásu je termoplast PVC. Mezi jeho nejlepší vlastnosti patři flexibilita a 

odolnost. Proto se s výhodou používá u dopravníkových zařízení. [17]  

Pásy pro dopravníky lze dělit dle materiálu, ze kterého je tažný element vyroben (PVC, PU, 

ocel…) 

Pásy se dají dále dělit na: 

• Hladké 

• Profilové 

• S textilními nebo ocelovými  

vnitřními nosnými vrstvami 

• Pásy s připevněnými unášeči různých profilů 
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Engel spolupracuje s Jihlavskou společností Ammeraal Beltech, která nabízí syntetické pásy 

z PVC, PU, PE, polyolefinů, z tkaniny a plsti a pásy na speciální použití. [17] 

Hlavní typy povrstvení PVC firmy Ammeraal Beltech:  

• Flexam 

• Nonex – vhodný pro dopravníky v oblasti potravin 

Pro dopravníky CB60 a CB100 se používá pás Flexam ES/M 6/2 

Vlastnosti povrstvení Flexam 

• Dobrá chemická odolnost (včetně odolnosti vůči chloru) 

• Odolnost vůči hydrolýze (horké vodě a páře) 

• Některé typy jsou k dispozici pro potraviny (suché potraviny) 

• Příznivá cena 

• K dispozici jsou typy odolné vůči vzplanutí (dle normy ISO 340) 

Pásy z flexamu jsou hojně používané například na letištích.  

 

Obrázek 19- Dopravníky na letištích s povrstvením Flexam [20] 

 

4.3.4 Pohon 

Pohon je sestava motoru a převodovky. Spoj mezi těmito komponenty je normalizován, takže 

je možné motor či převodovku v případě dodacích problémů nahradit od jiného dodavatele. 

Pro dopravník CB 60 je pohon sestava motoru Neri a převodovky Bonfiglioli 

Motor: 

• třífázový 4-pólový asynchronní motor velikost 56 

• jmenovitý výkon 90 W 

• jmenovité napětí: 230/400 V; jmenovitá frekvence: 50 Hz 

• jmenovité otáčky 1340/min 

• kroutící moment 0,65 Nm, max. 1,55Nm 

• stupeň krytí IP65 

• výstupní hřídel průměr 9 mm 

• příruba B14 středicí průměr D = 50 mm, 

8xM5                                                                                                                                

• svorkovnice s 3x M20x1.5 2x M16x1.5 

• označení: T56B 0,09kW 4P B14 MULT + UL-CSA IP65 
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Převodovka: 

• Šneková převodovka i = 40 

• Určení VF 30 P1 40 P56 B14 B3 

• Výstupní průměr: 14 mm 

Po zpřevodování o převodový poměr má motor nominální moment ca 26 Nm. 

Mezi převodovkou a válcem může být vyrovnávací spojka 

5 Technologie vstřikování plastů 

Jak již bylo zmíněno, firma Engel je jedním z největších výrobců vstřikolisů na celém světě. 

Při montáži samotných dopravníků je zapotřebí mnoha dílců vyrobených právě z plastu. U 

každého plastového dílu je velká pravděpodobnost, že je vyrobený formou vstřikování, 

protože se jedná o nejrozšířenější technologii na zpracování plastů. V části II. se budeme 

zabývat rozpracováním problému a budeme navrhovat orgánové struktury dvou možných 

variant. U jedné z orgánových struktur bude zapotřebí vystříknout podstatnou část této 

varianty.  

Vstřikováním se vyrábějí takové výrobky, které mají charakter konečného výrobku,  nebo 

jsou polotovary anebo díly pro další zkompletování samostatného celku. Výrobky zhotovené 

vstřikováním se vyznačují velmi dobrou rozměrovou i tvarovou přesností a vysokou 

reprodukovatelností mechanických a fyzikálních vlastností. Vstřikováním lze zpracovávat 

téměř všechny druhy termoplastů. V omezené míře se vstřikují i některé reaktoplasty a 

kaučuky.[18] 

Vstřikování je způsob tváření plastů, při kterém je dávka zpracovávaného materiálu 

z pomocné tlakové komory vstříknuta velkou rychlostí do uzavřené dutiny kovové formy, kde 

ztuhne ve finální výrobek. Tlaková komora je součástí vstřikovacího stroje a zásoba 

vstřikovaného materiálu se v ní stále doplňuje během cyklu.  [18] 

Výhody vstřikování: 

• krátký čas cyklu 

• schopnost vyrábět složité součásti s dobrými tolerancemi rozměrů a velmi dobrou 

povrchovou úpravou 

• konstrukční flexibilita  

 

 Nevýhody: 

 

• v porovnání s ostatními metodami zpracování plastů jsou vysoké investiční náklady, 

• dlouhé doby nutné pro výrobu forem 

• potřeba používat strojní zařízení, které je neúměrně velké v porovnání s vyráběným 

dílem. 

 

 

Postup vstřikování: 

Plast v podobě granulí je nasypán do násypky, z níž je odebírán pracovní částí vstřikovacího 

stroje (šnekem, pístem), která hmotu dopravuje do tavící komory. Zde za současného účinku 

tření a topení plast taje a vzniká tavenina. Tavenina je následně vstřikována do dutiny formy, 

kterou zcela zaplní a zaujme její tvar. Následuje tlaková fáze pro snížení smrštění a 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/04-vstrikovani%20plastu/01-konecny%20vyrobek.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/04-vstrikovani%20plastu/02-polotovar.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/04-vstrikovani%20plastu/05-vstrikovaci%20forma.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/04-vstrikovani%20plastu/06-vstrikovaci%20stroj%20schema.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/04-vstrikovani%20plastu/07-vstrikovacistroj.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/04-vstrikovani%20plastu/09-granulat.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/04-vstrikovani%20plastu/10-tavici%20komora.jpg
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rozměrových změn. Plast předává formě teplo a ochlazováním ztuhne ve finální výrobek. 

Potom se forma otevře a výrobek je vyhozen. Celý cyklus se poté opakuje. [18] 

 

 

Obrázek 20- Postup vstřikování plastů [18] 

 

Pokud se jedná o opravdu malé či méně rozměrné dílce, bývá forma vyrobená tak, aby v sobě 

obsahovala hned několik dutin (kavit) pro vstřikovaný výrobek. Tím se ušetří čas i cena 

vstřikování. Na takovou formu jsou ale mnohem vyšší pořizovací náklady. [19] 

Ve formě je potřeba zajistit chlazení temperančními kanály a to tak, aby temperace probíhala 

od nejteplejšího místa k místu nejchladnějšímu. Ideální průřez pro tyto kanálky je kruhový. 

Také je důležité brát zřetel na rozmístění kanálků s ohledem na tvar dílu a homogenitu 

teplotního pole na povrchu vstřiku. [19] 

 

Obrázek 21- Temperační kanály [19] 

 

Vtoková soustava má za úkol dovést taveninu do kavit. Při rozvádění taveniny je však 

důležité brát zřetel na to, aby jednotlivé kavity byly zaplněny kompletně. To nám zajistí 

správně navržení vtokové soustavy (Obr. 21) [19] 
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Obrázek 22- Spolehlivost plnění jednotlivých kavit Obrázek 23- Vtoková soustava u vstřikování [19] 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Specifikace požadavků 

• Viz příloha č.1  

Protože je úkolem navrhnout nekonvenční válec pro pásový dopravník, je vymezení 

řešeného transformačního systému a jeho klíčových prvků jednoznačné: 

• Operand: Kusový materiál 

• Transfromační proces: Přeprava materiálu  

• Operátor TS: Nekonvenční válec pro pásové dopravníky 

Specifikace požadavků je vypracována na dopravník CB60. Při vypracování je ale brán zřetel 

i na použitelnost pro typ CB100. 

Mezi základní požadavky ovlivňující koncepci a konstrukci mé práce jsou:  

• Smontovatelnosti 

• Skladovatelnosti 

• Únosnosti 

• Vyrobitelnosti 

• Hmotnosti válce 
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Specifikace požadavků  

 

Obrázek 24 - Princip specifikace požadavků a SWOT hodnocení [26] 

6.1 Specifikace požadavků na TS 

a) Predikce vlastností výchozího, konkurenčního TS 

Vzhledem k relativní jednoduchosti navrhovaného TS byly predikce hodnot (indikátorů) 

vlastností uvedených TS provedeny kvalifikovaným odhadem bez odůvodňování a 

dokumentování (viz příloha 1). Jako výchozí TS byla zvolena klasická koncepce firmy Engel, 

tedy svařovaný ocelový válec. Konkurenčním TS je válec od firmy Fiefer, konkrétně typu 3. 

Oba TS jsou znázorněny v kapitole 4.2.2 - Průzkum trhu a kompletní vypracování. 

 

b) SWOT hodnocení vhodnosti výchozího a konkurenčních TS pro specifikované 

požadavky 

SWOT hodnocení vhodnosti (zakázky) a vzájemné konkurenceschopnosti výchozího a 

konkurenčních TS pro všechny specifikované požadavky bylo provedeno kvalifikovaným 

odhadem bez odůvodňování a dokumentování. [26] 
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Obrázek 25- SWOT hodnocení vhodnosti výchozího a konkurenčního TS [26] 

6.2 Specifikace požadavků na řešení projektu 

a) Studie proveditelnosti 

Pro projekt předpokládáme, že jeho zadání vychází z analýz trhu a že studie prokázaly, že 

jeho vývoj a produkce budou proveditelné pro daného výrobce z hlediska technického, 

ekonomického a finančního. Analýzy po porovnání prokázaly, že dostupné inženýrsko-

technické poznatky na řešení vyhovují, a že není potřeba žádný speciální výzkum. 

 

b) Strategie řešení 

Pro řešení návrhu TS byla v souladu se zadáním využita strategie zjednodušené instruktivní 

metodiky Engineering Design Thinking (EDT), 

c) Časový plán řešení  

6.3 Výpočet namáhání válce 

Tento výpočet je nutné provést kvůli maximálnímu zatížení válce. Ta je zatížena silou F1 a 

F2, což jsou síla v nabíhající větvi a síla ve sbíhající větvi. Tuto sílu dále použijeme 

v konečné části práce u výpočtového modelu FEM, který nám určí kritická místa po zatížení.  

Obrázek 26- Časový plán řešení 
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𝐹𝑂 = 𝐹𝑁 ∗ 𝑓 = 750 ∗ 0,3 = 225 [N] 

- Aby bylo možné dopravník dostat do chodu, je nutné splnit podmínku  𝐹𝑂 > 𝐹𝑁 ∗ 𝑓.  

 

𝐹1 = 𝐹𝑂 ∗
𝑒𝑓∗𝛼

𝑒𝑓∗𝛼 − 1
= 225 ∗

𝑒0,3∗𝜋

𝑒0,3∗𝜋 − 1
= 368,64 [𝑁] 

- V tomto kroku počítáme sílu v nabíhající větvi 

𝐹2 = 𝐹1 − 𝐹𝑜 = 368,64 − 225 = 143,64 

- Zde je počítána síla ve sbíhající větvi 

𝐹𝑀𝐴𝑋 = 𝐹1 + 𝐹2 = 368,64 + 143,64 = 512,28 [𝑁] 

- Do této síly se dá také přidat hmotnost pásu 𝐹𝑝, tu ale v našem případě uvažovat nebudeme 

𝐹𝑀 = 𝐹𝑀𝐴𝑋 ∗ 𝐶 = 512,28 ∗ 1,5 = 768,42 [𝑁] 

- Síla 𝐹𝑀𝐴𝑋 je ještě přenásobena součinitelem bezpečnosti C. Ten bývá u klasických 

jednoduchých dopravníku z pravidla 𝐶 = 1,5 [−]. 

𝐹1 − 𝐹2 = 𝐹𝑂 =
𝑀

𝐷
2

 [𝑁] 

- Posledním krokem je volba elektromoru. Motor je volen z tabulek. O ideální stav se jedná, 

pokud je motor zatížen při maximální zátěži dopravníku na zhruba 75 [%]. Při plné zátěži 

elektromotoru by mohlo dojít k rychlému zničení samotného zařízení. Průměr D by byl pro 

náš případ výpočtu dopravníku CB60 volen 𝐷 = 50 [𝑚𝑚], což je jeho vnější průměr. 

 

Obrázek 27- Potřebné výpočtové schéma a popis veličin použitých při výpočtu [10] 

 

Vysvětlení volby jednotlivých hodnot při výpočtu: 

𝐹𝑁 = 750 [𝑁] – protože jsme si definovali, že max zatížení válce je 75 kg, z toho vyplývá, že 

obvodová síla bude cca 10x větší. Je tomu tak, protože v homogenním gravitačním poli je 

gravitační zrychlení rovno 𝑔 = 9,81 [𝑚 ∗ 𝑠−2]. 

𝑓 = 0,3 [−] – součinitel tření mezi pásem a podložkou je volen 0,3. Stejný součinitel je volen 

i pro tření mezi pásem a bubnem, jelikož se jedná o plastovou součást. Dle následující tabulky 

lze volit součinitele tření f pro různé materiály.  
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Tabulka 3- Tabulka součinitelů tření pro různé případy [10] 

 

𝛼 = 𝜋 [𝑟𝑎𝑑] – jedná se o vodorovný dopravník, takže je zřejmé, že mezi bodem doteku pásu 

s válcem v nabíhající větvi a bodem doteku pásu s válcem ve sbíhající je úhel 180 [°]. 
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II. KONCEPČNÍ NÁVRH 

7 Technický transformační proces provozu TS 

7.1 Černá skříňka technického transformačního procesu provozu TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhovaný TS (nekonvenční válec pro pásové dopravníky) je součástí operátoru technické 

prostředky. 

7.2 Technologický princip technického transformačního procesu provozu 

TS 

Navržený technologický princip: 

Konstrukce nekonvenčního válce je složena z více součástí od různých dodavatelů. Bude 

potřeba je tedy složit do kompletní sestavy bubnu. Sestavený buben následně ukotvit do rámu 

pásového dopravníku, nasadit a napnout pás, vystředit ho. Nechat dopravník běhat a 

zkontrolovat správnou funkčnost a bezporuchovost. Poté může začít technologický princip 

dopravníku, který je zobrazen schematicky na Obr. 28  
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Přeprava materiálu z místa A do místa B 
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AKT. & REAKT. 
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INFORMAČNÍ 
SYSTÉMY 
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SYSTÉMY 

 

Zpětné 

vazby  

OPERÁTORY : 

Účinky (effects) : 

PRACOVNÍCI, 
OBSLUHA 

 

TECHNICKÉ 
PROSTŘEDKY 

 

AKT.&REAKT. 
PROSTŘEDÍ¨ 

 

INFORMAČNÍ 
SYSTÉMY 

 

MANAŽERSKÉ 
SYSTÉMY 

 

 

Prach, nečistoty, tření 

Přepravovaný materiál 

Elektrická energie 

• Zapnout dopravník 

• Obsluha nebo stroj uloží segment na jeden konec 

dopravníku 

• Přepravovaný materiál je vlivem posouvání pásu 

dopraven na druhý konec dopravníku, kde je odebrán      Hluk, vibrace, prach 

 

Obrázek 29- Technologický princip technického. transf.  procesu provozu dopravníku 

 

Obrázek 28- Černá skříňka technického transf.  procesu provozu dopravníku 
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Obrázek 31- Profil válečku 

8 Návrh orgánové struktury 

8.1 Navržení alternativ orgánové struktury TS 

Byly navrženy dvě varianty orgánové struktury. Varianty okrajově vycházely 

z konkurenčních produktů. Byly zaměřeny na zadané parametry ze zadání a zpracovány jako 

nekonvenční konstrukční provedení. Trubka u obou způsobů je vyrobena z jiného materiálu 

než z oceli. Při návrhu také bylo myšleno na rozebiratelnost všech komponent. Právě 

rozebiratelností válce sestavy se docílí, že při porušení jedné komponenty, nedojde 

k odstavení a likvidaci celé sestavy. U obou variant je přenos kroutícího momentu uskutečněn 

jiným způsobem než u klasických svařovaných koncepcí. Průměr válce pro dopravník CB60 

je D=50 [mm], pro dopravník CB100 je volen průměr 85 [mm]. 

8.1.1 Varianta A 

U varianty A je použito plastových válečků (segmentů), které se nasazují na profilovanou 

hřídel. U tohoto způsobu je kroutící moment přenášen z hřídele na válečky přímo (pomocí 

šestihranu). Válečky jsou vyrobeny v délkách po 50 [mm]. Je to z důvodu normalizovaných 

šířek dopravníků firmy Engel po 50 [mm]. Válečky jsou vyrobeny z materiálu PA66 metodou 

vstřikování plastů. Při poruše, deformaci, či jiných nechtěných závadách lze jednotlivé 

válečky vyměnit za nové. Válečky jsou vyrobeny z plastu, tudíž je snížena hmotnost celého 

válce. Proti axiálnímu posunutí plastových segmentů je tato varianta z jedné strany zajištěna 

pojistným kroužkem a z druhé strany jsou k sobě válečky dotaženy maticí. Tím se zajistí, aby 

všechny válečky byly těsně přilehlé na sebe a nevznikla mezírka, do které by mohla obsluha 

strčit prsty.  

 

Obrázek 30- Schématické znázornění varianty A 

1 - Hřídel 

2 - Váleček 

3 - Uložení hřídele (ložiska) 

 

Profil válečku pro přenos Mk: 
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Obrázek 33- Profil mezičlenu 

8.1.2 Varianta B: 

U varianty B je trubka vyrobena z taženého hliníku. Kroutící moment je přenášen víčkem 

(mezičlenem), kde se z hřídele přenáší kroutící moment na mezičlen přes pero a z mezičlenu 

na trubku přes drážkování. Mezičlen je také vyroben z hliníku kvůli maximální redukci 

hmotnosti. Trubka bude nakoupena a dovezena přímo v požadovaném rozměru. Opět se jedná 

o plně rozebíratelnou koncepci. Zajištění mezičlenů proti axiálnímu posunutí je docíleno 

z obou stran vnějším pojistným kroužkem.  

 

 

Obrázek 32- Schematicky znázorněná varianta B 

1 - Hřídel 

2 - Váleček 

3 - Uložení hřídele (ložiska) 

4 - Mezičlen 

 

Profil mezičlenu: 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda k Obr. 29 a 31: 

- Čísla v kroužcích označují orgány TS potřebné pro uskutečnění navrženého provozního 

transformačního procesu.  

8.2 Hodnocení navržených alternativ 

8.2.1 Predikce vlastností alternativ orgánové struktury 

Vytvořili jsme dvě varianty, které byly srovnány pomocí kvalifikovaného odhadu.  

U první varianty jsou válečky dodávány v segmentech o stejných délkách a nasazovány na 

hřídel. Tato koncepce má velkou výhodu ve skladovatelnosti jednotlivých válečků. Další 

výhodou je přenos kroutícího momentu z hřídele přímo na váleček. Ten je vyroben z plastu, 

tím se sníží hmotnost sestavy. Koncepce je navržena tak, aby byla kompletně rozebiratelná a 

aby se daly vyměnit pouze jednotlivé komponenty. Montáž a demontáž je jednoduše 

proveditelná. 
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Druhá varianta je vyrobena z taženého hliníkového profilu. Oproti první variantě je profil 

vyrobený a dovezený přímo na požadovaný rozměr. Kroutící moment je přenášen z hřídele na 

mezičlen přes pero a z mezičlenu na trubku pomocí drážkování.  Mezičlen je vyrobený také 

z hliníku, aby byla co nejvíce redukována hmotnost sestavy. Tento konstrukční návrh je opět 

plně rozebiratelný a lze vyměnit pouze jednotlivé segmenty bubnu. 

 

8.2.2 SWOT hodnocení vlastností a konkurenceschopnosti alternativ org. struktury TS 

V následujícím obrázku je vidět SWOT analýza pro náš TS nekonvenční válec. Jedná se o 

rozbor a hodnocení jednotlivých dílčích důležitých faktorů a jejich vlastní ohodnocení. 

Porovnává silné a slabé stránky obou alternativ. 

 

Obrázek 34- SWOT hodnocení vlastností a konkurenceschopnosti [27] 
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Na následujícím grafu jsou na osách vynesené dodací náklady/cena a posuzovaná kvalita pro 

naše požadovaná kritéria. Jak je vidět, varianta A je jak v hodnocení kvality, tak v porovnání 

ceny vhodnější. 

 

Obrázek 35- Potenciál konkurenceschopnosti [27] 

Po komplexním posouzení systematického hodnocení (Obr. 34 a 35) byla pro další vývoj 

řešeného TS vybrána jako sub-optimální alternativa orgánová struktura A (Obr. 30 a 31). Na 

2. místě se pak umístila alternativa B (v příp. potřeby by k jednoznačnějšímu rozlišení jejich 

pořadí musela přispět další kritéria). 
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8.2.3 Prediktivní SWR hodnocení alternativ orgánových struktur TS 

Následující tabulka ukazuje rizikové, silné a slabé stránky/vlastnosti předpokládaných 

hrubých stavebních struktur pro alternativy orgánových struktur navrhovaného TS: 

 

Tabulka 4- SWR hodnocení alternativ orgánových struktur válce [28] 

Na základě systematického hodnocení vlastností alternativ orgánových struktur a s uvážením 

prediktivního hodnocení rizikových, silných a slabých stránek jejich předpokládaných 

hrubých stavebních struktur byla pro další vývoj řešeného TS vybrána jako sub-optimální (tj. 

nejlepší z posuzovaných) i nadále alternativa A orgánové struktury TS. 

Při její konkretizaci však byly efektivně využity poznatky získané z analýz a hodnocení všech 

hodnocených   alternativ. [28] 
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8.2.4 Predikce, hodnocení a snížení rizikovosti se zaměřením na bezpečnost lidí a 

ostatních živých bytostí v celém životním cyklu 

• Viz příloha č.2 

Vytvořili jsme 3 rizika , která mohou nastat při chodu dopravníku orgánové struktury varianty 

A. Právě tato varianta byla zvolena jako výchozí varianta pro další zpracování. Pro eliminaci 

rizik byla vytvořena opatření. Z Obr. 36 je vidět, že jsme z dvou neakceptovatelných rizik 

udělali akceptovatelná. Predikce, hodnocení a snížení rizikovosti jsou vytvořeny s ohledem na 

celý životní cyklus. 

 

Obrázek 36- Výsledná predikce, hodnocení a snížení rizikovosti se zaměřením na bezpečnost lidí, zvířat a 

ostatních živých bytostí [28] 
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III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH 

9 Návrh hrubé stavební struktury TS 

Po zanalyzování obou variant byl vytvořen hrubý návrh stavební struktury nekonvenčního 

válce pro pásové dopravníky vycházející z varianty A (Obr 30 a 31) v podobě 3D modelu. 

Jednotlivým součástem byly přiděleny vhodné materiály a jejich technologické zpracování. 

9.1 Rozčlenění sestavy válce na 3 základní součásti 

a) Hřídel 

Hřídel je konstrukčně navržena tak, že z kruhového průřezu, který je na krajích válce kvůli 

uložení ložisek, přechází průřez do tvaru šestihranu. Toto konstrukční provedení je z výhodou 

použito především díky přenesení kroutícího momentu přímo přes plochy šestiúhelníku. 

Kruhové průřezy na krajích válce jsou pokaždé soustruženy stejně. Mění se pouze délka 

šestihranu, podle zvolené délky válce. Kroutící moment od motoru na hřídel je přenesen přes 

boky těsného pera. Na kruhových průřezech byly dodělány drážky pro pojistný kroužek a 

závit pro matici dotahující jednotlivé plastové válečky k sobě. Ze strany vystružená závitová 

díra pro přitažení hřídele k motoru. Zvolený průměr pod ložiska je 𝑑 = 20 [𝑚𝑚] a šestihran 

má rozměr 𝑠 = 27 [𝑚𝑚]. Materiál hřídele S235JRC+C. Následující tabulka ukazuje další 

vlastnosti zvoleného polotovaru. 

 

Obrázek 37- Vlastnosti zvoleného polotovaru šestihranná tyč [21] 

 

Obrázek 38- 3D pohled na navrženou hřídel 
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Obrázek 39- Zakončení hřídele pro 

dotažení válečků maticí 

Obrázek 41- Profil plastového válečku Obrázek 42- Profil plastového válečku 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

b) Plastový segment (váleček) 

Váleček bude vyroben vstřikováním. Byl zvolen plast PA66, který má dobrou tuhost, tvrdost, 

odolnost vůči otěru a tepelnou rozměrovou stabilitu. Vykazuje rovněž velmi dobrou teplotní a 

chemickou odolnost a odolnost proti nárazu. Byl zvolen i z důvodů, že se nachází v rozumné 

cenové kategorii a jeho parametry jsou vyhovující. Typickým použitím PA66 jsou například 

kluzné kladky či pouzdra. Nevýhodou tohoto materiálu je vyšší nasákavost, tudíž je potřeba 

brát na zřetel u použití ve vlhčím prostředí a zanalyzovat, zda není vhodnější použít jiný 

materiál válečků. Segment má dutinu o tvaru stejného šestihranu jako hřídel (𝑠 = 27 [𝑚𝑚]), 
pouze zvětšenou o hodnotu 0,1 [mm], aby je bylo možné při montáži lehce nasunout na 

hřídel. Na jedné straně budou segmenty zajištěny proti axiálnímu posunutí pojistným 

kroužkem. Na straně druhé k sobě budou dotaženy pružnou podložkou a maticí. Profil 

segmentu je vidět na Obr. 41 a 42 [24] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40- Zakončení hřídele pro připojení 

motoru 
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Tabulka 6- Data výpočtu ložiska [25] 

Obrázek 43- Hrubá stavební struktura válce 

Obrázek 45- Hrubá struktura válce Obrázek 44- Hrubá struktura válce 

c) Uložení 

Ložiska jsou uložené v hliníkovém ložiskovém domku, který je přidělán k rámu dopravníku. 

Na hřídeli jsou nalisovány a poloha je vystředěna pomocí pojistných kroužku, které navíc 

zajišťují posunutí ve směru osy rotace. Zvolena byla kuličková ložiska typu 6004-2Z, kde 

označení 2Z znamená, že valivé kuličky uložené v kleci jsou z obou stran zakrytovány. Kryty 

slouží jako ochrana před nečistotami.  

  

 

  

 

 

 

 

 

Sestava hrubé stavební struktury potom vypadá následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5- rozměry ložiska [25] 
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Obrázek 46- Hodnocení TS0, konkurenční TS a TS1 [29] 

9.2 Hodnocení navržené hrubé stavební struktury TS 

Následující obrázek nám přehledně shrne vhodnost zakázky pro všechny specifikované 

požadavky.  Vzhledem k jednoduchosti navrhovaného TS byly predikce hodnot (indikátorů) 

vlastností provedeny pouze kvalifikovaným odhadem bez odůvodňování a dokumentování. 

Porovnávány budou 3 produkty. Výchozí TS0 (současná ocelová koncepce firmy Engel, 

konkurenční buben TSA od firmy Feifer (typ3) a TS1, což je navrhovaný nekonvenční válec 

(viz. příloha č.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve většině případů vyšel nově navržený TS1 jako nejlépe hodnocený. 
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Obrázek 48- Konstrukční řešení na druhé 

straně válce 
Obrázek 49- Konstrukční řešení v části válce, kde přijde 

napojit spojka s motorem 

IV. FINÁLNÍ ZPRÁCOVÁNÍ A HODNOCENÍ 

10 Návrh definitivní stavební struktury 

Na základě hrubé stavební struktury byl vypracován návrh definitivní stavební struktury. Byl 

přidán vzorek na obvod válečků, aby se snížil prokluz pásu. Dále byly přidány válečky na 

koncích bubnu, ve kterých je drážka pro vedení pásu. Koncové válečky s drážkou jsou taktéž 

vyrobené z plastu PA66. Řešením otázky vedení pásu jsme předešli rizikům, že se bude dát 

snadno dostat k rotujícím částem dopravníku. Přidaným vzorkováním obvodu válce se 

docílilo, že bude možné volit motor s menším výkonem, protože se nám ve výpočtu zvýší 

součinitel f a tudíž se zmenší maximální síly zatěžující válec. Tuto definitivní hrubou stavební 

strukturu lze použít i pro další typ dopravníku firmy ENGEL CB100. 

 

Obrázek 47- Definitivní stavebni struktura válce 
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11 Predikce vlastností definitivní stavební struktury TS  

Vzhledem k relativní jednoduchosti navrhovaného TS byly predikce hodnot (indikátorů) 

vlastností provedeny pouze kvalifikovaným odhadem bez odůvodňování a dokumentování.  

 

11.1 Souhrnné SWOT hodnocení vhodnosti předběžného a finálního 

návrhu TS pro specifikované požadavky 

• Viz příloha č.3 

SWOT hodnocení vhodnosti (zakázky) a vzájemné konkurenceschopnosti předběžného 

návrhu pTS1 a finálního návrhu TS1 pro všechny specifikované požadavky Výsledky 

základního SWOT hodnocení pro třídy požadavků na QP-D vlastnosti TS jsou znázorněné na 

Obr. 50. Všechny výsledky těchto SWOT hodnocení. 

 

Obrázek 50- SWOT hodnocení pro ideální, předběžný a finální návrh řešení [29] 

 

Z diagramu je zřejmé, že inovace z hrubé stavební struktury na finální stavební strukturu nám 

zlepšila vlastnosti celé sestavy.  

11.2 Hodnocení tuhosti a pevnosti definitivní stavební struktury metodou 

MKP 

FEM analýza byla tvořena ve firmě Engel v softwaru Siemens NX. Analyzována byla tuhost a 

pevnost dvou hlavních částí válce, tedy hřídele a plastového segmentu. Použita byla 3D 

tetraedrová síť o velikosti 2-5 [mm], podle potřeby modelu.  

 

 

 

11.2.1 FEM predikce pevnosti a tuhosti hřídele 

Pro tuto analýzu použijeme již spočtenou sílu 𝐹𝑀 a její působiště vložíme do středu tělesa 
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Obrázek 52- Hřídel po FEM simulaci 

 
𝐹𝑀 = 𝐹𝑀𝐴𝑋 ∗ 𝐶 = 512,28 ∗ 1,5 = 768,42 [𝑁] 

Sestavu zavazbíme jednou úplně pevnou vazbou a druhou takovou, která umožňuje posun 

v axiálním směru. Zvolíme jednoduché okrajové podmínky a necháme SW vykreslit simulaci 

průběhu zatížení.  Pro náš případ CB60 bylo počítáno s největší možnou délkou hřídele, tedy 

byla zvolena šířka 850 [mm]. 

 

 

Obrázek 51- Hřídel před FEM simulací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza FEM spočítala, že průhyb v nejkritičtějším místě (ve středu válce) bude 0,35 [mm]. 

Tato hodnota je přípustná, a tudíž jsme si zkontrolovali, že parametry hřídele a konstrukční 

provedení vyhovují.   
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Obrázek 53- Váleček před FEM simulací 

Obrázek 54- Váleček po FEM simulaci Obrázek 55- Váleček po FEM simulaci 

11.2.2 FEM predikce pevnosti a tuhosti válečku 

Stejně jako u předchozího případu je potřeba nejprve váleček k simulaci připravit. Váleček 

byl zavazben v místě šestihranu, protože právě v tomto místě dosedá na hřídel a opírá se o ni. 

Síla byla rozpočítána dle celkové délky válce a počtu válečků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z FEM analýzy bylo vypočítáno, že deformace válečku je v řádech jednotek tisícin milimetru 

a je tedy v tomto konstrukčním provedení vyhovující. Největší deformace byli zjištěny na 

krajích, protože je zde nejužší stěna. Naopak nejlépe dopadla vyztužená část uprostřed 

válečku 
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11.3 Shrnutí a další výhled 

Navržená varianta splňuje všechny požadavky zadané na začátku práce. Deformace z FEM 

analýz vyšly tak malé, že tuto variantu řešení bude možné použít i pro větší a rozměrnější 

typy válců pásových dopravníků.  

Když shrneme nejdůležitější klady této varianty, dostaneme bezesporu vlastnosti jako 

rozebiratelnost, malá hmotnost, úspora ceny z důvodu vyměnitelnosti pouze jednotlivých 

komponent. Je třeba se ale také zaměřit na zápory, aby bylo možné získat ještě optimálnější 

variantu.  Jeden ze záporů může být již zmiňovaný velký klad, rozebiratelnost. Válec se 

skládá z více částí poskládaných do sebe a koná rotační pohyb. Tím vznikají rotační síly a 

dynamické účinky. Vlivem těchto sil může dojít například k povolení matice či velkým 

dynamickým setrvačným silám od šestihranu. Dynamické setrvačné síly od šestihranu by 

mohly být způsobeny rotací většího objemu hmoty, která by například nebyla vyvážená vůči 

ose rotace. Proto by bylo dobré udělat prototyp a nejzásadnější záporné vlastnosti si na něm 

vyzkoušet. Dále může být přepočítán rozměr šestihranu tak, aby váleček vydržel zatížení a 

jeho rozměry byly co možná nejmenší.  

Výměnné segmenty mají obrovský potenciál. Umožňují i výměnu za úplně jiny typ válečku. 

Například je možné nahradit hladký plastový váleček za váleček se vzorkem. Tím se zvýší 

součinitel tření mezi pásem a válcem. Výměna po demontáži bubnu z dopravníku zabere 

několik minut.  

Mezi další silné stránky patří bezesporu skladovatelnost válečků. Je tomu tak z důvodu, že 

jsou vyráběny v normalizované délce 50 [mm], mění se pouze průměr. Lze je tedy naskládat 

do krabice po x kusech a vložit do regálu, skříně, vozíku apod. Skladování je tedy přehledné. 

Stejně tak, jako může být automatizovaný proces svařování, tzn. že lze automatizovat výrobu 

válců klasických ocelových koncepcí, tak díky normalizovaným dílcům lze do budoucna 

uvažovat i o automatizaci skládání takovýchto jednoduchých sestav roboty.  

Stejně tak, jako může usnadnit jednoduchý princip skládání válců montážníkům, může ho 

usnadnit také servisním pracovníkům. Ti s sebou nemusí vést celý náhradní válec, ale po 

domluvě se zákazníkem mohou vzít pouze tu část, kterou je potřeba vyměnit.  

V dnešní době je velice rozšířena metoda 3D tisku, i tímto směrem se lze do budoucna u této 

koncepce zaobírat.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout nekonvenční válec s důrazem na sub-optimalizaci 

funkčnosti, únosnosti, vyrobitelnosti, smontovatelnosti a hmotnosti válce. 

Pro řešení návrhu TS byla v souladu se zadáním využita strategie zjednodušené instruktivní 

metodiky Engineering Design Thinking (EDT), která vychází z teorie a metodiky 

konstruování (Engineering Design Science (EDS). Důležitým poznatkem je, že vlastnosti na 

TS byly prováděny během celého jeho životního cyklu.  

Podle zadání byly navrženy dvě alternativní orgánové struktury, které byly zhodnoceny 

SWOT hodnocením vlastností. Dále se určily možná rizika, klady i zápory obou variant. Na 

základě poznatků z těchto hodnocení, byla zvolena varianta A.  

Jedná se o variantu, která je plně rozebiratelná a je charakteristická nekonvenčním způsobem 

přenosu kroutícího momentu z hřídele rovnou na válečky. Dalším nekonvenčním přístupem je 

fakt, že jsou válečky vyrobené z plastu. Za technologii výroby těchto válečků bylo zvoleno 

vstřikování. Z orgánové struktury byla navržena hrubá stavební struktura. Zde se 

zanalyzovaly jednotlivé hlavní části, kterým byly přiděleny materiály. Hřídel bude vyrobena 

z oceli S235JRC+C, což je klasická konstrukční ocel. Jako materiál pro váleček byl vybrán 

PA66, především kvůli jeho dobré tuhosti, tvrdosti, odolnosti vůči otěru a tepelné rozměrové 

stabilitě. Ložiska byla zvolena 6004-2Z 

Definitivní stavební struktura je vylepšena o vzorek na plášti, který zvýší součinitel tření mezi 

válcem a pásem. Tím se zmenší síly, které působí na válec od pásu. Druhým vylepšením je 

přidání koncových válečků, které mají v sobě drážky pro vedené pásu.  

Tento finální návrh byl zkontrolován metodou MKP, respektive jeho dvě hlavní části (hřídel a 

váleček) na tuhost a pevnost. Výsledkem byly minimální známky deformace. 

Z těchto výsledků bylo potvrzeno, že tuto variantu lze použít i pro typ dopravníku CB100. 
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PŘÍLOHA č. 1 

Specifikace požadavků a SWOT hodnocení v celém životním cyklu  
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Riziková analýza 
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PŘÍLOHA č. 3 

Specifikace požadavků SWOT hodnocením a analýzami RS&EA 
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