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Anotace 

Předložená diplomová práce popisuje technologii a zařízení s novými inovačními 

prvky pro zpracování modernizace dálkové pásové dopravy na hnědouhelném dole 

z ideového, technického a ekonomického hlediska v rámci možností a současných 

požadavků na provoz těchto zařízení.    

Modernizace je postupně popsána a vypracována tak, aby si každý udělal představu 

o tom, jak pásová doprava na hnědouhelných dolech vypadá, funguje a jaké jsou její 

inovační možnosti (použití frekvenčních měničů a nasazování řídicích systémů). Řešení 

modernizace DPD přináší nejenom vyšší energetickou účinnost používaných pohonných 

systémů nově řízených pomocí frekvenčních měničů, ale i bezpečnost a spolehlivost 

provozovaného zařízení, standardizaci provedení, unifikaci prvků řízení, možnosti 

individuálního zajištění jednotlivých pohonů a v případě poruchy některého z pohonů, 

možnosti provozu zařízení dálkové pásové dopravy v omezeném režimu.     

Klíčová slova: Dálková pásová doprava, transport těženého nerostu, pohon, napínání, 

frekvenční měnič. 

 

Annotation 

 The presented thesis describes technology and equipment with new innovating 

elements for modernisation of long-distance belt transport in a brown-coal open-cast mine 

from several viewpoints: conceptual, technological and economical - within the 

possibilities of the current requirements on operation of this equipment.    

 The modernisation is gradually described and elaborated in a manner allowing each 

reader to become familiar with the belt transport in brown-coal mines and what potential 

for innovations it offers (utilisation of frequency converters and installing control systems). 

The modernisation of long-distance belt transport brings about not only increased energy 

efficiency of the drive systems (newly controlled by means of frequency converters) but 

also increased safety and reliability of the operated equipment, standardisation of its 

construction, unification of controls, possibilities of operation of individual drives and, in 

case of a defect of a drive, the possibility to operate the system in an scaled-down 

emergency mode. 

Keywords:  Long-distance belt transport, transport of extracted mineral material, drive, 

tensioning, frequency converter. 
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  ÚVOD 

 Pásová doprava je nejrozšířenější způsob kontinuální dopravy na hnědouhelných 

povrchových dolech a lomech. Dálková pásová doprava je součástí technologických celků 

TC1, TC2 a TC3, která se skládá z několika sekcí pásových dopravníků. Pro těžbu uhlí je 

používáno dopravníků šíře 1200mm o rychlosti pásu 3.15m.s-1. Pro těžbu skrývky 

(odklizu) je používáno dopravníků šíře od 1200 do 2250mm o rychlosti pásu 5m.s-1.  

Na povrchových hnědouhelných dolech se provozuje dálková pásová doprava šíře 1200, 

1600 a 1800mm (šíří se zde rozumí šíře dopravníkového pásma). Jednotlivé pásové 

dopravníky (takzvané sekce) se podle potřeby řadí za sebou a tím tvoří požadovanou 

dopravní cestu těženého materiálu. Jednotlivé sekce můžou být různě dlouhé. Počet sekcí 

je různý a může jich být několik za sebou, třeba až deset, ale i více dopravníků. Dopravní 

cesta může být od několika až po desítky km dlouhá. Přepravní výkon činí až 5000 m3 

zeminy za hodinu.   

Pohony na poháněcí stanici tvoří bubny, převodové skříně a asynchronní elektromotory 

řízené frekvenčními měniči. Jedna poháněcí stanice má dle konstrukce a požadovaného 

výkonu instalovány dva až čtyři hlavní pohony pásového dopravníku.  
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Obrázek č. 1 - Poháněcí stanice pásové dopravy PD-X1 na DB (zdroj: autor) 

 

 1       REŠERŠE MODERNIZACE PÁSOVÉ DOPRAVY 

 
Vypracovaná diplomová práce „Modernizace pásové dopravy na hnědouhelném 

povrchovém dole“ vysvětluje a ukazuje na názorném příkladu, jak se provádí a co je 

přínosem modernizace pásové dopravy na hnědouhelném dole. V rámci modernizace se 

stávající zařízení demontuje, provede se oprava nosných částí a zastaralé komponenty 

budou vyměněny za nové, moderní zařízení, např. kroužkové pohony budou nahrazeny 

asynchronními pohony s kotvou nakrátko. Hlavní a napínací pohony budou řízený pomocí 

frekvenčních měničů. Stanice bude osazena novou nehořlavou rozvodnou, ve které budou 

umístěny jednotlivé technologické vývody včetně frekvenčních měničů a nový průmyslový 

automat pro řízení veškerých procesů a ovládání nových technologií, s návazností 

monitoringu a ovládání na centrální velín provozu DPD. 
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2       PÁSOVÁ DOPRAVA NA HNĚDOUHELNÉM POVRCHOVÉM   
DOLE 

  

Pásová doprava v součastné době patří k perspektivním kontinuálním dopravním 

prostředkům, používaných na povrchových hnědouhelných dolech a v dalších odvětvích 

průmyslu pro své výhody z hlediska:  

• technické konstrukční jednoduchosti pásového dopravníku,  

• vysoké dopravní výkonnosti,  

• ekonomické nenáročnosti převozu na transportních vozech,  

• minimálního negativního vlivu dopravy materiálu na životní prostředí.  

Použití dálkové pásové dopravy je v současnosti dosti široké. Přesto, že se používá 

už delší dobu, tak až dnešní mechanizace spojená s novou automatizací si vyžádala 

zařazení PD na více druhů použití v různých odvětvích výrobního průmyslu a také 

v poskytování služeb [1]. Použití pásových dopravníků zaručuje:  

• přizpůsobení na dané provozní a převozní podmínky,  

• zařazení do komplexního dopravního systému,  

• zvládnutí velkých přepravních vzdáleností a velkého přepravovaného toku 

materiálu,  

• překonání velkých výškových rozdílů,  

• jednoduchou obsluhu a údržbu,  

• značnou přepravní bezpečnost,   

• ekologickou nezávadnost, 

• vysokou produktivitu práce. 

 

Na povrchových hnědouhelných dolech je dálková pásová doprava nedílným 

článkem technologického celku, na jehož začátku jsou rýpadla např. KU300, KU800, 

K 10 000 a na jeho konci zakladače např. ZP1500, ZP2500 až ZP 13000. Velikosti 

a zařazení těchto zařízení se rozděluje podle výkonu sypané zeminy za hodinu.  

 

 

 

 



Ladislav Nedvěd : Modernizace pásové dopravy na hnědouhelném povrchovém dole 
 _____________________________________________________________________  

 2014   - 4 -   

Tabulka č. 1 - Základní parametry pásových dopravníků 

Šířka pásu (mm) Maximální rychlost pásu (m.s-1) Maximální dopravované 

množství (m³.h-1) 

1200 5,0 3000 

1400 5,0 3500 

1600 5,0 5000 

1800 5,0 6300 

2000 5,0 8200 

2200 (2250) 5,7 10000 

 

 

Nově budovaná a modernizovaná pásová doprava na hnědouhelných povrchových 

dolech je transportní systém pro kontinuální podélné přemísťování vytěžených hmot, který 

se skládá z: 

• nových sekcí pásových dopravníků, 

• technologické příslušenství, 

• doplňková zařízení,  

• pomocná mechanizace, 

• rozvody elektrické energie, ovládání a automatizace. 

Sestava nových, vzájemně navazujících a unifikovaných pásových dopravníků řazených za 

sebou, tvoří transportní linku, která umožňuje univerzální připojení s ostatními pásovými 

dopravníky a technologiemi [2]. 

Z hlediska průběhu a dobývacího procesu se dělí pásové dopravníky na: 

• stabilní, které trvale zachovávají trasu počátečního položení, 

• přemístitelné, které mění postavení v závislosti na průběhu dobývacího procesu, 

tzn. postupu dobývacích řezů a výsypkových etáží. 

Pásové dopravníky přemísťujeme: podélně, paralelně, vějířovitě a kombinovaně.  

Podle technologického použití dělíme pásové dopravníky na: 

• porubní (přemístitelné), které jsou umístěny na pracovních plošinách 

u dobývacích strojů, na které technologicky navazují, 

• zakládací (přemístitelné), které jsou umístěny na pracovních plošinách 

u zakládacích strojů, na které technologicky navazují, 
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• spojovací (stabilní a přemístitelné), které spojují porubní dobývací stroje se 

zakládacími stroji a jinými místy odběru těživa. Dopravníky jsou umístěny na 

plošinách, transportních horizontech nebo vytvořených trasách mezi dobývací 

a zakládací stranou (místem odběru) [4]. 

Příklad situace rozmístění dopravníků dálkové pásové dopravy (DPD) umístěné na 

hnědouhelných povrchových dolech je patrné z mapy v příloze č. 2 a schématu pásové 

dopravy v příloze č. 3.  

 

2.1   Popis modernizované pásové dopravy jako celku 
 

Každý modernizovaný pásový dopravník je navržen jako samostatný celek, který je 

možné ovládat a provozovat samostatně (v bloku), nebo zařazením do technologického 

celku, jako část technologie se všemi návaznostmi (v lince).  

Pásová doprava se skládá z: 

• poháněcí stanice (PS), 

• vratná stanice (VS), 

• střední části, 

• pásu. 

Nedílnou a hlavní částí modernizovaných pásových dopravníků je pás, který plní současně 

funkci tažného i nosného elementu. 

 

Poháněcí stanice 

Poháněcí stanice zajišťuje pomocí pohonů přenos sil do pásu, který předá těživo na 

následující pásový dopravník. 

Poháněcí stanice se skládá z následujících částí: 

• ocelová konstrukce (příhradová nebo plnostěnná),  

• podvozek nebo základová část,  

• poháněcí jednotky,  

• bubny (poháněcí, napínací, obváděcí),  

• napínání,  

• tlumící štít,  

• čistící zařízení (prašný pás a stěrače),  
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• elektroinstalace. 

Vedení pásu je provedeno s minimálním počtem bubnů a napínání je umístěné v místě 

nejmenšího tahu v pásu. 

Poháněcí stanice rozdělujeme: 

• stabilní, které jsou umístěné na betonových podstavcích nebo pontonech,  

• přesuvné, umístěné na podvozcích nebo pontonech s použitím mobilních podvozků. 

Pro technologické přemisťování poháněcích stanic se používají kolejové, kráčivé nebo 

housenicové podvozky detailně popsané v bakalářské práci „Dálková pásová doprava a její 

modernizace na SD, a.s. [12]. 

U modernizovaných pásových dopravníků na povrchových hnědouhelných dolech se pro 

přemísťování poháněcích stanic do šířek pásu 2000mm používají nejčastěji kolejové 

podvozky.  

Nedílnou součástí poháněcí stanice je náběhový díl, který zajišťuje spolehlivé 

navedení pásu na střední část poháněcí stanice a vyrovnává výškové rozdíly. Do 

náběhového dílu se umísťují pásové rezervy. 

Náběhový díl je proveden z ocelové příhradové nebo plnostěnné konstrukce, usazený na 

kolejovém podvozku nebo základové části z betonového podstavce u stabilního provedení, 

nebo na pontonu u přesuvného provedení [3].  

Na ocelové konstrukci poháněcí stanice je osazena moderní rozvodna, která obsahuje 

spínací prvky pro hlavní a pomocné pohony, ovládací obvody, mikroprocesorový řídící 

a informační systém.  

Napájecí napětí poháněcí stanice na povrchových hnědouhelných dolech je standardně 3PE 

50Hz 6000V IT. Poháněcí stanice je osazená jedním až čtyřmi hlavními pohony o výkonu 

200kW až 630kW včetně převodovek a brzd. Nově rekonstruované PS mají hlavní pohony 

řízeny frekvenčními měniči na napěťové hladině 400V, 500V nebo 690V. Dále je poháněcí 

stanice vybavena napínacím zařízením pásového dopravníku s novými pohony o výkonu 

7,5kW až 75kW řízené frekvenčními měniči na napěťové hladině 400V nebo 500V. 

Zařízení pro pohánění a ovládání prašného pásu je osazeno klasickým pohonem o výkonu 

3kW na hladině 400V nebo 500V. Napěťové hladiny jsou individuelní dle zadání 

a požadavků zákazníka na provozované napětí nových zařízení. 

Nedílnou součástí modernizací PS jsou snímače provozních stavů, jako je např. nabalení 

bubnu, vybočení pásového dopravníku, hlídání vibrací hlavních pohonů, hlídání teplot 
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pohonů a prostorů, hlídání zavalení přesypu pomocí ultrazvukových snímačů atd. Všechny 

snímané hodnoty jsou zavedeny do bezpečnostních okruhů řízení PD. 

Na všech pásových dopravnících jsou osazená tlačítka nouzového zastavení a vypnutí 

DPD. 

Osvětlení modernizované poháněcí stanice je rozdělené na orientační a pracovní osvětlení 

osazené reflektory, LED svítidly a svítidly se směsovými výbojkami. 

Na stanici je instalována akustická signalizace rozjezdu pásového dopravníku, signalizace 

rozjezdu prašného pásu, rozhlas, telefon a komunikace na velín. 

Napěťové přívody elektřiny k jednotlivým PS jsou provedeny vlečnými 6kV kabely. Pro 

rozvody řídicích a informačních signálů na poháněcí stanice se používají datové optické 

nebo metalické kabely. 

Situace PS je pro názornost vyobrazená v příloze č. 4. 

 

Vratná stanice 

Vratná stanice (VS) zajišťuje změnu směru pásu a v zařazeném provozu přejímá 

těživo od předchozího pásového dopravníku, eventuelně v poháněcím provedení zajišťuje 

přenos sil z pohonu na pás [3]. 

Vratná stanice se skládá z ocelové konstrukce, základové části nebo podvozku, vratného 

bubnu, obváděcího nebo poháněcího bubnu, dopadového místa, násypky, čistícího zařízení, 

eventuelně poháněcí jednotky a elektroinstalace. 

Vratné stanice dělíme na: 

• stabilní, umístěné na betonových základech nebo pontonech, 

• přenosné, umístěné na pontonech nebo kolejových podvozcích. 

Nedílnou součástí vratných stanic je kotvení, které je přes řetězový kladkostroj na kotvící 

bedny, betonové fundamenty, piloty nebo na předcházející poháněcí stanici resp. kolejnice.  

Na modernizovaných VS jsou namontovány snímače nabalení vratného bubnu, vybočení 

pásového dopravníku. Dále je VS osazená pracovním osvětlením se směsovými 

výbojkovými svítidly a akustickou signalizací rozjezdu DPD. 

Situace VS je pro názornost vyobrazená v příloze č. 5. 
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Střední část 

Střední část je sestavená z jednotlivých kompletních středních dílů. Funkcí středních 

dílů je podpírat horní a dolní větev pásu v požadovaném ložném profilu, zajistit správné 

vedení pásu a umožnit provádění přesunu, prodlužování nebo zkracování a provoz 

technologického příslušenství. 

Střední kompletní díl je ocelové konstrukce, sestaven z horní a spodní válečkové pevné 

nebo girlandové stolice, pražců ocelových u přesuvného provedení nebo betonových 

u stabilního provedení a dalšího příslušenství [3]. 

Střední díly rozdělujeme: 

• nenávazné, které se používají u stabilních pásových dopravníků, 

• návazné, které se používají u přesuvných pásových dopravníků. 

Výhodou návazných středních dílů je snadnější vyrovnávání trasy ve vertikálním 

i horizontálním směru a možnost snížení výškových nerovností dvou sousedních stolic.  

Po obou stranách střední části vedou silové, ovládací a sdělovací kabely, které jsou 

zavěšeny na kabelových hácích. 

 

Pás  

Funkce pásu u modernizovaného pásového dopravníku je přenášet tažné síly a nést 

těživo (tažný a nosný element). 

U pásových dopravníků na povrchových hnědouhelných dolech se používají pásy 

ocelolankové a textilní [3]. 

 

2.2   Technologické příslušenství DPD 
 

K základnímu vybavení pásových dopravníků patří technologické příslušenství. 

Podle technologických a provozních podmínek se jedná o následující zařízení: 

• násypky stabilní, přemístitelné a závěsné, 

• shazovací vozy koncepčně uspořádané s výložníkem nebo bez výložníku, 

konstrukčního uspořádání jednodílné nebo dvoudílné na podvozku kolejovém nebo 

housenicovém, 

• pásové rezervy, 

• obracení spodní větve pásu. 
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2.3   Doplňkové zařízení 
 

Doplňkové zařízení se u pásové dopravy na lomech používá v anomálních 

provozních podmínkách a ve speciálních případech nasazení resp. provozních situacích [3]. 

Jedná se především o následující zařízení:  

• pásové vozy (PV) na housenicových podvozkách rozdělené na předávací (PVP), 

které mají navzájem otočné výložníky (pouze sklopné) a zakládací (PVZ), které 

mají výložníky navzájem nezávisle otočné v určitém rozmezí a sklopné (z hlediska 

univerzálnosti použití jsou výhodnější než PVP), 

• vynášecí mosty se používají k předávání těživa z jednoho dopravního horizontu na 

druhý,  

• rozdělovací zařízení slouží k převádění toku těživa z potrubních pásových linek na 

libovolné spojovací. Rozdělovací zařízení mohou být provedeny otočným páskem, 

výsuvnou hlavou nebo klapkou. Jako rozdělovací zařízení lze použít i pásové vozy 

a S-vozy, 

• předávací stanice slouží k rozdělení toku těživa do dvou proudů,  

• drtiče se používají pro snížení kusovitosti těživa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek č. 2 - Střední část pásové dopravy (zdroj: autor) 
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3      TECHNICKÝ POPIS NÁVRHU ŘEŠENÍ MODERNIZACE 
A INOVACE HLAVNÍCH KOMPONENTŮ DPD 

 3.1   Poháněcí bubny 
 

Konstrukční provedení poháněcích bubnů používaných u modernizovaných 

dopravníků dálkové pásové dopravy lze dělit na: 

• poháněcí buben s pevnou průběžnou hřídelí, 

• poháněcí buben s výměnnou průběžnou hřídelí. 

Poháněcí buben s pevnou hřídelí má hřídel nalisovanou v nábojích čel poháněcího bubnu. 

Poháněcí buben s výměnnou hřídelí má hřídel upevněnu s demontovatelným třecím 

spojem. Toto provedení umožňuje samostatnou renovací hřídelí i bubnů. 

Konstrukce poháněcích bubnů s pevnou průběžnou hřídelí je cenově nejlevnější při 

dodržení vysoké funkční spolehlivostí [14]. 

Obložení poháněcích bubnů provozovaných v dálkové pásové dopravě lze rozdělit na: 

• pryžová  

• keramická 

Nejkvalitnější pryžové obložení nového typu je označováno G2-16. Hlavní předností 

tohoto obložení je: 

• velmi kvalitní pojení obkladové pryže k povrchu pláště bubnu pomocí přípravku 

CHEMOSEL na opískovaný povrch bubnu, 

• zcela nový systém drážkování dezénu a hlubší drážky, 

•  vyšší vrstva aktivní pryže,  

• podstatně vyšší provozní životnost, 

•  vysoký koeficient tření mezi pásem a bubnem. 

Pro docílení optimálních parametrů nového typu obložení je nutné dodržet tyto vlastnosti: 

• tvrdost pryže by měla být v mezích 50 až 55 Shore A, v žádném případě by neměla 

přesáhnout hodnotu 65 Shore A, 

• musí být odolná vůči opakovanému dynamickému namáhání,  

• mít vysoké hodnoty dovolených namáhání ve smyku, 

• mít odolnost proti agresivitě prostředí povrchových dolů. 

Dalším důležitým faktorem je systém a provedení drážkování. Hlavní zásady jsou tyto:  

• dezén musí obsahovat stírací a odváděcí drážky, 
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stírací drážky  šířka  8-10 mm 

   hloubka 6-10 mm 

odváděcí drážky šířka  10-12 mm 

hloubka minimálně o 1-2 mm větší než u stíracích, 

vzhledem k odvodu znečištění, 

• plocha mezi drážkami po obvodě 30-50 mm, 

• tloušťka obložení   20-25 mm.   

Naměřené a doporučené hodnoty součinitele tření pro nový typ obložení G2-16 jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 - Naměřené a doporučené hodnoty součinitele tření obložení 

pryž 
G2-16 

naměřené doporučené 

typ povrchu µ typ povrchu µ 

suchý 1,06 suchý 0,85 

mokrý 0,85 mokrý 0,54 

znečištěný 0,42 znečištěný 0,3 

 

Uvedené hodnoty součinitele tření platí pro kombinaci s dopravním pásem s textilní 

vložkou polyamidovou nebo polyesterovou. 

Možné aplikace keramického obložení poháněcího bubnu lze rozdělit na: 

• keramické obloženi segmentové systému MICKE,  

• keramické obložení kombinované s pryží MICKOTECH,  

• keramické obložení na pryžovém podkladu FLEXCO. 

Výhody a nevýhody jednotlivých druhů keramického obložení lze stručně shrnout. 

Keramické obložení systému MICKE: 

• problematické mechanické spojení s pláštěm, 

• nulové deformační schopnosti a tudíž neschopnost samočištění, 

• relativně vysoký koeficient tření na suchém a mokrém povrchu, avšak silný pokles 

koeficientu tření při znečištění stykových ploch směsí vody a dopravovaného 

materiálu, 

• zvýšení opotřebení pásu při běžném provozním režimu a zvláště pak při špatném 

provozování (nedostatečná napínací síla), 
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• náchylnost k mechanickému poškození, 

• možnost opravy v dílnách na dole. 

Keramické obložení MICKOTECH : 

• vysoký koeficient tření mezi pásem a bubnem (provedení CERAGUM), 

• tvrdost pryže 40 až 90 Shore A,  

• vysoká životnost, 

• zpracovatelnost v dílnách na dole. 

Keramické obložení FLEXCO: 

• relativně vysoký koeficient tření. 

Jedná se o principielně stejné řešení, jako v případě obložení MICKOTECH. 

 

 3.2   Varianty použití hlavních pohonů DPD 
  

V podmínkách lomů lze provozovat pásové dopravníky s touto kombinací pohonů: 

• asynchronní kroužkový elektromotor s olejovým rotorovým spouštěčem, 

• asynchronní kroužkový elektromotor s elektronickým rotorovým spouštěčem, 

• asynchronní elektromotor s hydrospojkou a elektronickým rotorovým spouštěčem, 

• asynchronní elektromotor s regulovatelnou hydrospojkou a elektronickým 

rotorovým spouštěčem, 

• asynchronní nízkonapěťový elektromotor s frekvenčním měničem. 

V této práci pro modernizaci pásové dopravy použijeme asynchronní nízkonapěťový 

elektromotor řízený frekvenčním měničem.  

 

Nízkonapěťový asynchronní elektromotor s frekvenčním měničem 

Asynchronní elektromotor s napájecím napětím 3x400V, 500V nebo 690V je trvale 

napájen z frekvenčního měniče. Frekvenční měnič zajišťuje rozběh pásového dopravníku 

s konstantním momentem. V trvalém provozu pásového dopravníku plynule reguluje 

rychlost dopravního pásu v závislosti na množství těživa. Rozsah regulace se doporučuje 

v rozsahu 60 až 110%. Při otáčkách pod 50% jmenovité hodnoty klesá vlastní chlazení 

asynchronního elektromotoru a je nutné použít dodatečné chlazení.  

Při použití frekvenčního měniče od kvalitního výrobce celé zařízení nepožaduje 

dodatečnou údržbu. 
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Nevýhody tohoto řešení lze rozdělit do těchto oblastí: 

• vysoké investiční náklady, 

• s proměnlivou rychlostí je nutno dodatečně řešit přesyp pásového dopravníku, aby 

vyhovoval různým vrhovým křivkám, 

• v dopravní lince dodatečně řešit přechodné stavy, hlavně zastavení a havarijní 

zastavení pásového dopravníku. 

Z těchto základních problémů je zřejmé, že nelze frekvenčními měniči vybavit pouze jeden 

dopravník, ale celou dopravní linku. 

 
 3.3   Brzdy pásových dopravníků 
 

Brzdy pásových dopravníků jsou umísťovány na rychloběžné straně pohonu a 

konstrukčně jsou řešeny na výstupní hřídel motoru (vstupní hřídel převodovky) společně 

s rychloběžnou spojkou. 

Základní kritéria pro posuzování funkční a provozní spolehlivosti brzd jsou tato: 

• spolehlivé brzdění, 

• rychlá reakce, 

• odolnost proti zahřátí,  

• snadná ovladatelnost, 

• stabilita žádaného brzdového momentu, 

• konstrukční jednoduchost a kompaktnost, 

• snadná instalace, 

• nenáročnost na údržbu, 

•  necitlivost k podmínkám prostředí. 

V provozu dálkové pásové dopravy se používají v zásadě dva brzdové systémy: 

• brzdy bubnové  

• brzdy kotoučové 

 

Bubnové brzdy 

Brzdy bubnové jsou řešeny v těchto variantách: 

• diferenciální pásové, 

• bubnové špalíkové dvoučelisťové. 
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Konstrukčně jsou obvykle provedeny jako dvoučelisťové s eldrem. K vyvození brzdové 

síly je použito pružiny. Brzdové čelisti jsou řešeny jako výkyvné. Dvoučelisťové brzdy 

s cylindrickým povrchem kotouče mají tu výhodu, že třecí síly tvoří silovou dvojici jejíž 

osa je totožná s osou hřídele. Hřídel proto není namáhána na ohyb. 

 

Kotoučové brzdy 

V současné době dochází k značnému používání kotoučových brzd. 

Oproti bubnovým brzdám mají kotoučové brzdy tyto hlavní výhody: 

• vyšší brzdový moment a výkon, 

• lepší odvod tepla, 

• delší životnost obložení, 

• úspornější rozměry, 

• vyšší odolnost k tepelné deformaci, 

• blokovou kompaktní konstrukci, 

• kratší reakční dobu brzdy, 

• možnost regulace tlaku, 

• možnost širšího využití nových brzdových materiálů, 

• vyšší přípustné provozní teploty, 

• přesnost seřízení vůlí, 

• menší citlivost na údržbu, 

• menší citlivost na vlivy prostředí. 

Brzdové kotouče jsou obvykle zhotoveny z odlitku z perlitické litiny. Brzdové kotouče 

vyrobené z plechu nedosahují parametrů jako uvedené z perlitické litiny. 

Brzdové destičky s pracovní teplotu do 400°C jsou z minerálního materiálu, s pracovní 

teplotou do 850°C jsou ze syntrovaného kovu [14]. 

Další výhodou kotoučových brzd je možnost provedení s automaticky řízeným, 

regulovaným, brzdovým momentem. Systém může výrazně snížit dynamické rázy 

a projevy při dobrzďování dopravníku. Regulace může být, jak mechanická, tak 

elektronická pro různé režimy provozu se zařazením do celkového systému automatiky. 

Rozsah regulace se může pohybovat prakticky od nulového brzdného momentu po 

maximum daného brzdným účinkem použitých brzdových pružin. Současné moderní 

kotoučové brzdy jsou konstruovány odbrzďováním proti pružině uvnitř tělesa brzdy 
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zabudované přímo v hydraulické části. Odpadají veškeré pákové převody. Skýtají vysokou 

spolehlivost, protože i při poruše zabrzdí. 

 
 3.4   Napínací zařízení dopravního pásu 
 

Stávající pásové dopravníky pracují s režimem napínání v automatice, nebo 

s režimem debloku automatiky napínání. Pásové dopravníky osazeny ocelolankovým 

dopravním pásem pracují výhradně s režimem napínání v debloku automatiky. Při 

přechodu z ocelolankových dopravních pásů na pásy s textilní vložkou PA nebo PE je 

nutné rekonstruovat napínací zařízení s ohledem na podstatně změněné parametry 

dopravního pásu [14]. 

Základní funkcí napínacího zařízení je zajistit bezprokluzový rozběh, brzdění a provoz 

pásového dopravníku. U pásových dopravníků s kladnou hodnotou celkového pohybového 

odporu je nejsložitější fáze rozběh, zatímco u dopravníku se zápornou hodnotou celkového 

pohybového odporu, tj. při úpadní dopravě, je nejdůležitější zajistit bezpečné zabrzdění 

dopravníku. Tyto krajní meze nám v podstatě vymezují možné funkce napínacího zařízení. 

Kvalifikované stanovení velikosti napínání síly má kladný vliv na tyto provozní funkce 

pásového dopravníku: 

• plynulý a bezprokluzový rozběh pásového dopravníku, 

• bezpečné zastavení při různých režimech chodu pásového dopravníku, 

• zajištění bezpečného přenosu obvodových sil z poháněcích bubnů do dopravního 

pásu při nepříznivých klimatických podmínkách, 

• dostatečná velikost napínání síly má kladný vliv na eliminaci dynamických účinků 

v přesypu pásového dopravníku a na klidnost toku těživa na dopravní trase, 

• energické úspory vzniklé snížením pohybového odporu z titulu poklesu 

valchovacího odporu, 

• možnost optimálně volit rozteč válečkových stolic, což má kladný dopad na 

energetickou i investiční náročnost pásového dopravníku. 

V provozech povrchových lomů se používá klasické uspořádání napínacího zařízení, kdy 

napínací vozík je v blízkosti poháněcích bubnů. 

Pro dosažení optimální funkce napínacího zařízení je nutné přesné snímání velikosti 

napínací síly. 



Ladislav Nedvěd : Modernizace pásové dopravy na hnědouhelném povrchovém dole 
 _____________________________________________________________________  

 2014   - 16 -   

Nepřesné měření napínací síly může mít za následek buď nižší hodnotu s následným 

nebezpečím vzniku prokluzu mezi poháněcím bubnem a dopravním pásem, nebo vyšší 

hodnoty toku v dopravním pásu s nebezpečím destrukce strojních prvků dopravníku. 

Nejběžnějším způsobem je snímání napínací síly přes pákový mechanismus. Tlakový 

tenzometrický snímač lze umístit do tří poloh a tím využít nižší jmenovitou hodnotu 

snímače pro větší rozsah hodnot napínacích sil. 

Nejpřesnějším snímáním síly je přímé snímání na ose napínacího bubnu. Výhodou je, že 

známe velikost hodnoty tahu v dopravním pásu v bezprostřední blízkosti poháněcího 

bubnu, bez negativního vlivu lanového kladkostroje napínacího zařízení. Nevýhodou je 

nutnost přenášet signál z pohyblivého napínacího vozíku po celé délce napínací dráhy. 

 

Graf č. 1 - Optimální rychlost pojezdu napínacího vozíku 

Automatický režim napínání 

Tento systém napínání je vhodný pro dlouhé sekce pásových dopravníků, kde 

zatížení dopravníku, resp. celkový pohybový odpor se blíží hodnotám kdy je vyčerpána 

rezerva v pevnosti použitého dopravního pásu. Používá se u dopravních pásů s textilní 

polyamidovou či polyesterovou nosnou kostrou. 
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Důležitou podmínkou pro správnou funkci napínacího zařízení s automatickým režimem je 

správná funkce použité programové aparatury, přenosného systému, mechanického 

provedení snímání hodnoty napínací síly a kvalitní algoritmus pro výpočet velikosti 

napínací síly. 

 

 Napínání v režimu debloku automatiky 

Dopravník pracující s tímto napínáním je předepnut za klidu dopravníku a v dalším 

průběhu rozběhu, ustáleném chodu a ve fázi brzdění nedojde ke změně polohy napínacího 

vozíku na napínací dráze. Velikost napínací síly musí tudíž zajistit bezpečný přenos 

obvodové síly z poháněcího bubnu do dopravního pásu jak ve fázi rozběhu, ustáleného 

chodu a brzdění. Velikost napínací síly je závislá na maximálním výkonu pohonné 

jednotky, délce dopravníku a v případě úpadních dopravníků i na velikosti brzdného 

momentu. Při rozběhu dochází k snížení hodnoty napínací síly úměrné době oběhu 

deformační vlny dopravníkem. Během této doby je dopravní pás dodáván do dolní větve 

dopravníku a dochází k poklesu tahu T2. Tento pokles tahu je nutno eliminovat 

předepnutím dopravního pásu před rozběhem. K obdobnému poklesu tahu dochází i při 

zabrzdění dopravníku. Velikost předepnutí dopravního pásu musí být rovno větší z obou 

hodnot [14]. 

Tento systém napínání funguje spolehlivě pro krátké dopravníky, dopravníky osazené 

vysoce pevnostními pásy OLDP, dále pro dopravníky s negativní přepravní výškou, tj. při 

úpadní dopravní trase. 

 

 Pohon napínacího vrátku 

Pro zabezpečení bezpečného přenosu obvodové síly z poháněcího bubnu do 

dopravního pásu musí být také v souladu rychlost pojezdu napínacího vozíku s rychlostí 

šíření deformační vlny v pásovém dopravníku. Napínací vozík musí eliminovat pokles 

napínací síly ve fázi rozběhu odpovídající délce dopravníku, kterou v daném intervalu 

odeberou poháněcí bubny z horní větve pásového dopravníku a dodají do napínací smyčky. 

Z provedených měření v Poltegoru Wroclaw je zřejmý prudký nárůst rychlosti v prvních 

sedmi vteřinách rozběhu, v další fázi rozběhu je nárůst relativně rovnoměrný. Proto při 

výpočtu rychlosti šíření deformační vlny dopravníkem je možno počítat s konstantní 

hodnotou zrychlení, za předpokladu, že počáteční strmý nárůst eliminujeme určitou 
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hodnotou předepnutí v závislosti na délce dopravníku, typu použitého dopravního pásu, 

rychlosti pojezdu napínacího vozíku a kvalitě použitého řídicího systému. 

V rámci modernizace PD bude asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko napínacího 

vrátku řízen frekvenčním měničem, který spolupracuje s nasazeným řídicím systémem. 

Tento systém zajišťuje spouštění a optimální řízení rychlosti napínání v čase, určeném 

programově pro různé typy dopravního pásu a parametrů dopravníku. 

 
 3.5   Vratná stanice 
 

Konstrukční provedení dopadového lože vratné stanice je řešeno ve třech provedeních: 

• girlandové dopadové girlandy (tříválečkové, pětiválečkové), 

• dopravní trasa tvořena pevnými bočními válečky s vysokým sklonem, 

• dopravní trasa tvořená odpruženými bočními válečky, v zóně dopadu nepodepřený 

dopravní pás s definovaným průhybem ve vztahu ke kvalitě dopravního pásu 

a dalších parametrů dopravníku. 

Na začátku roku 1980 byla provedena měření průběhu rázové síly v Poltegoru Wroclaw. 

Tato měření potvrdila, že lze s velmi velkou relativní přesností potvrdit elementární teorii 

rázu. Tato teorie se s výhodou používá v technické praxi proto, že není známo exaktní 

řešení a že popis pohybového stavu po rázu je pro praktické použití dostatečně přesný. Pro 

ráz je charakteristické, že při nárazu hmotných těles vznikají v místě kontaktu rázové síly, 

které působí po velmi krátkou dobu. Rázová síla v průběhu rázu není konstantní. Její 

průběh souvisí s průběhem deformace v místě kontaktu a je těžko sledovatelný. V prvé fázi 

rázu nedojde ke změně polohy setkavších se těles, změní se jen vektor rychlosti a to téměř 

skokem. V druhé fázi rázu o následném pohybu těles rozhoduje charakter rázu, který může 

být dokonale pružný, částečně pružný nebo dokonale plastický. 

V přesypu pásového dopravníku jde převážně o dokonale plastický ráz, pouze při dopravě 

osamoceného balvanu může dojít k částečně pružnému rázu. Po rázu můžeme pomocí věty 

o změně hybnosti zjistit změny rychlosti setkavších se těles. Maximální deformaci v zóně 

dopadu stanovíme pomocí věty o zachování mechanické energie [14]. 

Provozované vratné stanice neumožňují kvalitní eliminaci dynamických účinků od 

kusovitého těživa. 
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 3.6   Čistící zařízení dopravního pásu a bubnů 
 

Čištění dopravního pásu a bubnů je nezbytným požadavkem zajišťující správnou 

funkci pásového dopravníku. Nejefektivnější čištění dopravního pásu je nutné zajistit 

v místě za horním poháněcím bubnem tak, aby byl minimalizován otěr v dopravní trase 

pásového dopravníku. 

Stávající provozní proces dokazuje, že neexistuje universální řešení daného problému. 

Řešení tohoto problému je v kombinaci několika druhů stěračů. Proces čištění dopravního 

pásu musí začít předstěračem umístěným na horním poháněcím bubnu. Otěr z předstěrače 

je sveden do násypky navazujícího dopravníku. V úseku mezi horním a dolním poháněcím 

bubnem je situován prašný pás pro dopravu otěru do násypky. V tomto úseku je v současné 

době nejvíce používáno odpružených lamelových stěračů. Jsou dodávány v několika 

variantách podle provozních podmínek daného pásového dopravníku. 

Dolní větev dopravního pásu je čištěna obvykle šikmými stěrači a ve vratné stanici se 

používá šípový stěrač se stavitelným přítlakem. 

Čištění poháněcích bubnů lze realizovat pouze využitím samočisticích schopností obložení 

povrchu poháněcího bubnu. 

 
 
 3.7   Kategorizace dopravních pásů 
 

Dopravní pás je základním a cenově nejdražším prvkem dopravních cest 

technologického celku. 

Na životnost dopravních pásů mají z hlediska konstrukčních řešení pásového dopravníku 

vliv zejména: 

• způsob rozběhu a doběhu dopravníku, 

• napínání dopravního pásu, 

• hustota, uspořádání a velikost válečků, 

• průměry hnacích a obváděcích bubnů, 

• konstrukční uspořádání předávacích míst, dopadových loží a směrování materiálu, 

• boční těsnění, 

• vystřeďování dopravních pásů, 

• čištění dopravních pásů a bubnů. 
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Při rozběhu, jako přechodovém stavu při provozu dopravníku, dochází v dopravním pásu 

ke vzniku dynamických sil. Ideální rozběh představuje plynulý průběh obvodových sil na 

poháněcích bubnech, bez vzniku náhlých skoků či rázů, při minimálních tazích v pásu, při 

současném dosažení co nejkratší doby rozběhu. 

Při pohybu velkých kusů přes válečkové stolice, zejména pevné, především v místech 

menších tahů v pásu (v blízkosti vratných stanic), dochází ke zvýšení dynamických účinků, 

majících vliv na poškozování horní krycí vrstvy pásu. Snížení těchto účinků lze dosáhnout 

použitím girlandových válečkových stolic a dílčím zvýšením tahů v pásu [14]. 

Je důležité věnovat vysokou pozornost volbě vhodného dopravního pásu a podmínkám 

k prodloužení jeho životnosti. 

Při zpracování poptávek, nebo rozhodování o výběru z nabídek je vždy třeba posuzovat 

vedle cenových relací tato základní kritéria: 

• optimální pevnost v tahu, 

• odolnost proti průrazům a otěru, 

• co nejmenší schopnosti nasávat vložkou vodu, 

• korýtkovost vyhovující centrování pásu na vratné stanici, 

• co nejmenší průtažnost, 

• odolnost proti povětrnostním vlivům, pomalé stárnutí pryže a kostry pásu, 

• co nejsnadnější a nejrychlejší práce s pásem (manipulace, spoje). 

 

Provedení dopravního pásu 

Z hlediska použitých materiálů na konstrukci pásů jsou dnes na trhu i v provozu tato 

základní používaná řešení: 

• kostra z ocelových lan nebo kostra z textilních vláken, 

• krycí vrstva z pryže nebo krycí vrstva z PVC. 

Pro postupné vyřazování ocelolankových dopravních pásů v podmínkách povrchových 

dolů je kromě cenových důvodů také, podle provedených rozborů, vysoká poruchovost 

(podélné rozříznutí a průrazy). 

Nejnovější jsou dopravní pásy s nosnou kostrou na bázi ceramidů. Vyznačují se extrémní 

pevností (7000 Nm.m-1) a malou průtažností. Tento typ dopravního pásu se v provozu 

dálkové pásové dopravy vyskytuje ojediněle. 
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Reálné použití setrvává u textilních materiálů, a to polyamidů a polyesterů, která bývají 

jednotlivými výrobci kombinována s dalšími vhodnými tkaninami. 

Ve světě se dnes všeobecně používají dopravní pásy s polyesterovou kostrou, které 

vykazují menší pružné prodloužení, ale jsou citlivější na rázy. 

Polyamidová vlákna jsou elastičtější, lépe snášejí nárůsty tahu a absorbují tahy v krajních 

vláknech [14]. 

Pryžové krycí vrstvy jsou vyráběny obvykle podle individuálních receptur jednotlivých 

výrobců. V oblasti povrchového dobývání se používá s ohledem na proměnlivé 

povětrnostní podmínky výhradně pryžových krycích vrstev. 

 
 

3.8   Rozvodny na poháněcích stanicích pásových dopravníků 
 

Nové rozvodny nasazovány na pásových dopravnících jsou žáruvzdorné konstrukce, 

prachotěsné, mají stabilní vnitřní prostředí odolné vůči vnějším atmosférickým vlivům 

a vibracím. Na takto provedené rozvodny se vztahuje ochrana průmyslového vlastnictví 

výrobce První Elektro, a.s. udělena v podobě užitných vzorů. 

 

 

Obrázek č. 3 - Technologická rozvodna RDPD FM 4-1/PE (zdroj: První Elektro, a.s.) 
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Základní části rozvodny 

• skelet - ocelová samonosná svařovaná konstrukce (nosný spodní rám, podlahový 

rošt a horní kostra rozvodny prováděna v souladu s normou ČSN 732601 a ČSN 

EN 1090-2.), 

• opláštění kontejneru obvodové stěny a podlahové stěny je provedeno tepelně 

izolačními panely Kingspan v odstínu RAL 9002 s požární odolností EI 60, 

• samonosná snímatelná střecha s izolačními panely, sedlového nebo šikmého 

provedení s větracími kanály provedená dle normy ČSN EN 1090-2. 

• usazení rozvodny na pružných tlumících silentblocích, 

• podlaha oceloplechová osazená z vnější strany protipožárními panely. 

 

Vnitřní prostory rozvodny 

Vnitřní prostor rozvodny je rozdělen na dva prostory a to prostor transformátorů 

a prostor rozvaděčů, které jsou ochlazovány vnitřní klimatizací. 

 Prostor pro transformátory je opatřen samostatnými manipulačními dveřmi.  

Vchody do prostoru rozvaděčů jsou osazeny dvěma dveřmi na protějších stranách. Dveře 

jsou hliníkové, prachotěsné, s obvodovým těsněním, vybaveny vnější klikou a vnitřní 

pákou Anti-Panic. 

 

 

Obrázek č. 4 - Pohled do vnitřního prostoru rozvodny (zdroj: První Elektro, a.s.) 
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Povrchová úprava rozvodny 

 Nátěry ocelové konstrukce rozvodny jsou vždy voleny dle požadavku 

a klimatických podmínek v oblasti umístění rozvodny. 

Ocelový rám rozvodny a střecha jsou povrchově upraveny zinkováním s následným 

povrchovým nátěrem. 

Ocelové vnitřní rámy pod rozvaděči jsou zinkované a opatřené povrchovým nátěrem [14]. 

 

Výbava a výzbroj rozvodny 

Výbava rozvodny je daná dle norem, požadavků provozu a pokud možno 

unifikovaná standardním vybavením, které zejména obsahuje: 

• osvětlení vnitřních a vnějších prostorů, 

• zásuvky,  

• temperování,  

• klimatizace, 

• dielektrický koberec, 

• ochranné pomůcky, 

• pracovní stůl pro PC,  

• skříňka pro dokumentaci. 

 

 Vnitřní výzbroj rozvodny je závislá na typu a požadavcích zákazníka, která může 

obsahovat: 

• VN rozvaděče, 

• NN technologické rozvaděče osazeny frekvenčními měniči a prvky pro vývody 

regulovaných pohonů, 

• NN rozvaděče osazeny řídicím systémem, 

• NN rozvaděče světelné, 

• transformátory, 

• telekomunikační systémy (kamerový systém, hlasitý telefon, vysílačka, telefon), 

• prostředky pro přenos dat na optické, metalické či bezdrátové síti. 
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3.9   Řídicí systém 
 

Značný vývoj technologií dnešní doby se odrazil také ve vývoji řídicích systémů 

aplikovaných v technologiích dálkové pásové dopravy a řídicích dispečinků nasazovaných 

na povrchových hnědouhelných dolech. 

Jak se vyvíjeli nové silnoproudé komponenty, jako jsou vypínače, stykače, jističe a mnoho 

dalších, tak se také vyvíjela i řídící elektronika, která umožnila na nových zařízeních 

dálkové pásové dopravy nasazení mikroprocesorových programovatelných řídicích 

systémů tak zvaných PLC-Programmable Logic Controler. 

Účelem je nahradit náročné a obtížné dohledy obsluhy na provoz stanic pásových 

dopravníků, a celou stanici provést jako bezobslužnou což má značný ekonomický přínos.  

Instalace řídicích systémů umožňuje: 

• nasazení více snímačů provozních stavů, 

• přenášení značného množství informací o provozu PD,  

• zvýšení bezpečnosti provozu, 

• bez obslužnosti zařízení, 

• zefektivnění provozu. 

Na hnědouhelném povrchovém dole např. SD – DNT a DB se nasazují a používají řídicí 

systémy firmy Rockwell Automation-Allen Bradley typu ControlLogix nebo Siemens typu 

Simatic S7 s přenosovými protokoly DH+, průmyslový ethernet nebo profibus DP. Pro 

přenosy dat a protokolů jsou používány optické nebo metalické kabely. Součástí řídicích 

systémů instalovaných v rozvodnách na stanicích pásových dopravníků jsou pro styk 

s obsluhou použity operátorské ovládací panely označovány jako HMI (Human Machina 

Interface). Napájení řídicích systémů je ze zdroje nepřerušeného napětí označené UPS 

umístěný rovněž v rozvodně na pasovém dopravníku.  

 

Obrázek č. 5 - Příklad sestavy automatu A-B osazeném na PS  (zdroj: Autor) 
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 4      ZÁKLADNÍ METODY VÝPOČTŮ DPD  

 
Obecný výpočet pásových dopravníků vychází z normy ČSN ISO 5048 „Pásové 

dopravníky s nosnými válečky  - Výpočet výkonu a tahových sil“, nahrazující dříve 

používanou normu ČSN 263102 z roku 1988 [17]. 

Pro nutnou ilustraci byl zvolen pásový dopravník parametrů TC 2. 

 

 4.1   Parametry dopravníků 
 
Pásový dopravník TC 1 pro PA pásmo 
Maximální délka dopravníku      L = 1 500 m 
Maximální přepravní množství     Q = 2000 th-1 
Skutečné přepravní množství     Q = 1500 th-1 
Dopravní výška kladná      H = 100 m 
Dopravní výška záporná      H = 100 m 
Jmenovitá rychlost      v = 4 m/s 
Výkon pohonné jednotky           250 kW 
Kvalita dopravního pásu s polyamidovou nosnou kostrou P1600 5+5, 4 vložky 
        P2000 6+3, 4 vložky 
 
Pásový dopravník TC 2 pro PA pásmo 
Maximální délka dopravníku     L = 1 500 m 
Maximální přepravní množství    Q = 9 600 th-1 
Skutečné přepravní množství     Q = 5 600 th-1 

Dopravní výška kladná      H = 100 m 
Dopravní výška záporná      H = 100m 
Jmenovitá rychlost      v =  5,2 ms-1 

Výkon pohonné jednotky     500 kW       
Kvalita dopravního pásu s polyamidovou nosnou kostrou  P2000 8+4, 4 vložky 
 
Pásový dopravník TC 2 pro OLDP pásmo 
Maximální délka dopravníku      L = 2000 m 
Maximální přepravní množství     Q = 10 560 th-1 
Skutečné přepravní množství     Q = 5600 th-1 
Dopravní výška kladná      H = 100 m 
Dopravní výška záporná      H = 100 m 
Jmenovitá rychlost      v = 5,2 m/s 
Výkon pohonné jednotky     630 kW 
Kvalita dopravního pásu     ST3150, 12+10,  

117 lanek pr. 8 mm 
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 4.2   Výpočet zatížení 
 
- hmotnost od dopravovaného těživa na 1m délky dopravníku qG 
 
  

1513
2,5.6,3

9600

.6,3
−=== kgm

v

Q
qG  

 
kde : Q … jmenovité přepravní množství [th-1] 
         v  … jmenovitá rychlost                   [ms-1]  
 
- hmotnost od dopravního pásu na 1m délky dopravníku qB (typ P 2000, PA 700, 4 vl., 

8+4) 
 

1
2 84,518,1.8,28. −=== kgmBmq

B
 

 
kde : m2 … hmotnost 1 m2 dopravního pásu 
         B  … šíře dopravního pásu 
 
 
- hmotnost  od rotujících částí válečků horní větve qRO 
 
 

19,57
1

3,19.3. −=== kgm
t

mn
q

h

rhh
RO  

 
- kde : nh … počet válečků v horní stolici             [ - ] 
           m rh … hmotnost rotujících válečků           [ kg ] 
           th …  rozteč horních válečkových stolic     [ m ] 
 
- hmotnost od rotujících válečků dolní větve qRU 

 

193,17
3

9,26.2. −=== kgm
t

mn
q

d

rdd
RU  

 
- kde : nd … počet válečků v dolní stolici            [ - ] 
           m rd … hmotnost rotujících částí válečků [ kg ] 
           td … rozteč dolních válečkových stolic    [ m ] 
 

 4.3   Výpočet obvodové síly na poháněcích bubnech 
 
 Dle výše citované normy je obecný výpočtový vztah pro pásové dopravníky delší 
80 m dán následujícím vztahem: 
 
FU = C . f . L . g (qRO + qRU + 2qB + qG)  + qGHg + FS1 + FS2     [ N ] 
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kde :    C …   součinitel vyjadřující vedlejší odpory dopravníku [ - ] 
 f  …   globální součinitel tření    [ - ] 
 L …    délka dopravníku     [ m ] 
 g  …    tíhové zrychlení     [ ms-2 ] 
 qRO … hmotnost rotujících částí válečků  na1 m 
             horní větve dopravníku    [ kgm-1 ] 
 qRU … hmotnost rotujících částí válečků na 1 m 
             dolní větve dopravníku 
 qB  …  hmotnost 1 m dopravního pásu   [ kgm-1 ] 
 qG …   hmotnost nákladu na 1m délky pásu   [ kgm-1 ] 
 H  …   dopravní výška     [ m ] 
 FS1 …  přídavné hlavní odpory    [ N ] 
 FS2 …  přídavné vedlejší odpory    [ N ] 
 
 
Součinitel vyjadřující vedlejší odpory dopravníku. 
 
C stanovíme ze vztahu : 
 
 

L

LL
C o+

=  

 
- kde : Lo … přídavná délka      [ m ] 
 
 
Pro dopravníky dálkové pásové dopravy je vhodnější pro výpočet součinitele C používat 
vztah: 
 

L

v
C

2.2,5
1+=        [ - ] 

 
 
Pro zadané parametry pásového dopravníku platí: 
 

094,1
1500

2,5.2,5
1

.2,5
1

22

=+=+=
L

v
C  

 
Odpor k překonání dopravní výšky FSt je definován vztahem: 
 
FSt = qG . H . g        [ N ] 
 
FSt = 513 . 4 . 9,81 = 20 130 N 
 
Přídavný vedlejší odpor FS2 v našem případě se rovná odporu čističů dopravního pásu Fr: 
 

32 .. µρAFF rS ==        [  N ] 
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- kde : A … dotyková plocha mezi pásem a čističem pásu [ m-2 ] 
 ρ  … tlak mezi čističem pásu a pásem    [ Nm-2 ] 
 3 … součinitel tření mezi pásem a čističem pásu  [ - ] 
 
 
Fr = 0,0686 . 6 . 104 . 0,7 = 2880 N 
 
 
Celková obvodová síla na bubnech bude: 
 
FU = 1,094 . 0,025 . 1500 . 9,81 (57,9 + 17,93 + 2 . 51,84 + 513) + 20130 + 2880 = 
301714N 
 
 

 4.4   Výpočet příkonu pohonu dopravníku 
 
 
Výsledný poháněcí příkon bude: 
 
 

kW
vF

P U
C 1803

87,0.1000

2,5.301714

.1000

.
===

η
  

 
  
 4.5   Výpočet setrvačné hmoty dopravníku 
 

Protože se u pásového dopravníku vyskytují dva druhy pohybů, tj. posuvný a rotační, 

je nutno provést redukci na posuvný či rotační člen. V našem případě je použita redukce na 

posuvný člen podle známých vztahů odvozených ze zákona rovnosti kinetické energie 

rotačních a redukovaných rotačních hmot na hmoty posuvné. Redukovaná hmota pásového 

dopravníku je tedy součet redukovaných hmot válečků horních, dolních, napínacího bubnu, 

vratného bubnu pohonů, poháněcích bubnů a setrvačné hmoty dopravního pásu a materiálu 

[13]. 

 
 
Výpočet hmotných momentů setrvačnosti válečků a bubnů 
 
Obecně hmotný moment setrvačnosti stanovíme ze vztahu: 
 
 

( )22

8
dD

m
J +=      [ ]2kgm  
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- kde : J … hmotný moment setrvačnosti rotačního tělesa  [kgm2] 
 m … hmotnost rotačního tělesa            [kg] 
 D … vnější průměr                         [kg] 
            d  … vnitřní průměr              [kg] 
Váleček ø 159 × 670 
 
JVH  = 0,085 kgm2 
 
 
Váleček diskový ø 194 × 1 000 
 
JVd = 0,095 
 
 
Poháněcí buben ø 1 280 × 2 100 × 350 
 
JPB = 795 kgm2 

 

Vratný a napínací buben ø 1 050 × 2 100 
 
JVB = JNB = 410 kgm2 
 
- moment setrvačnosti pohonu 
 
JP  = JM + JSP +  JPR = 56 + 10 + 25 = 91  kgm2  
 
 

 4.6   Výpočet redukované hmoty dopravníku 
 
 

2.

.
..4

hh

vhh
rvh

dt

Jn
Lm =         [ ]kg  

 
 
- kde : L … délka dopravníku    [m] 
 nh … počet válečků v horní stolici   [-] 
 th … rozteč horních válečkových stolic  [m] 
 dh … průměr válečků     [m] 
 Jvh … hmotný moment setrvačnosti   [kgm-2] 
 
 
- redukovaná hmota válečků horní větve 
 

kgmrvh 60520
159,0.1

085,0.3
.1500.4

2
==  

 



Ladislav Nedvěd : Modernizace pásové dopravy na hnědouhelném povrchovém dole 
 _____________________________________________________________________  

 2014   - 30 -   

- redukovaná hmota válečků dolní větve 
 
 

kgmrvd 8114
194,0.3

095,0.2
.1500.4

2
==  

kg
D

J
m

PB

PB
rPB 1941

28,1

795.4.4
22

===  

 
 
- redukovaná hmota vratného a napínacího bubnu ø 1 050 × 2 100 
 
 

kg
D

J
mm VB

rNBrVB 1488
05,1

410.4.4
22

====  

 
 
 
- redukce momentu setrvačnosti pohonu na osu poháněcího bubnu 
 
 
 

22 142195,12.91. 2 kgmiJJ PrP ===  
 
 
- redukovaná hmota pohonu 
 
 
 

kg
D

J
m

PB

rP
rP 34714

28,1

14219.4.4
22

===  

 
 
- hmota dopravovaného těživa 
 
 
 

kgLqm GrG 7695001500.513. ===  

 
 
- hmota jedné větve dopravního pásu 
 

kgLqm BrB 777601500.84,51.. ===  
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- redukovaná hmota horní větve dopravníku bez pohonu 
 
 

kgmmmmm rVBrvhrBrGrH 90926814886052077760769500 =+++=+++=  

 
 
 
- redukovaná hmota dolní větve dopravníku 
 
 

kgmmmm rNBrvdrBrD 873621488811477760 =++=++=  

 
 
 
- redukovaná hmota dopravníku 
 
 

kgmmmmm rPBrPrDrHr 11393681941.234714.487362909268.2.4 =+++=+++=  
 
 
 

 4.7   Výpočet setrvačné síly dopravníku při rozběhu 
 
 

213,0
40

2,5 −=== ms
t

v
a

r
r  

 
 

NamD rrR 14811813,0.1139368. ===  
 
 

 4.8   Výpočet příkonu dopravníku při rozběhu 
 
 

( ) ( )
kW

vDF
P RU

CR 2689
87,0.1000

2,5.148118301714

.0001

.
=

+
=

+
=

η
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 5      VÝPOČET NAPÍNACÍ SÍLY  

Pásové dopravníky mohou pracovat s napínáním automatickým, nebo s režimem 

deblok automatiky. 

 
 

 5.1   Výpočet napínací síly v režimu deblok automatiky 
 

Dopravník pracující s tímto napínáním je předepnut za klidu dopravníku a v dalším 

průběhu rozběhu, ustáleném chodu a ve fázi brzdění nedojde ke změně polohy napínacího 

vozíku na napínací dráze. Velikost napínací síly musí tudíž zajistit bezpečný přenos 

obvodové síly z poháněcího bubnu do dopravního pásu jak ve fázi rozběhu, ustáleného 

chodu a brzdění. Velikost napínací síly je závislá na maximálním výkonu pohonné 

jednotky, délce dopravníku a v případě úpadních dopravníků i na velikosti brzdného 

momentu. Při rozběhu dochází ke snížení hodnoty napínací síly úměrné době oběhu 

deformační vlny dopravníkem. Během této doby je dopravní pás dodáván do dolní větve 

dopravníku a dochází k poklesu tahu T2. Tento pokles tahu je nutno eliminovat 

předepnutím dopravního pásu před rozběhem. K obdobnému poklesu tahu dochází i při 

zabrzdění dopravníku. Velikost předepnutí dopravního pásu musí být rovno větší z obou 

hodnot [13]. 

Tento systém napínání funguje spolehlivě pro krátké dopravníky, dopravníky 

osazené vysoce pevnostními pásy OLDP, dále pro dopravníky s negativní přepravní 

výškou, tj. při úpadní dopravní trase. 

 
 
Základní hodnotu předepnutí T2

R při rozběhu stanovíme ze vztahu: 
 
 

][
12 N

F
T

R
NR

−
=

τ
 

 
 
- kde : T2

R … tah ve sbíhající větvi z dolního poháněcího bubnu ve fázi rozběhu 
 
           FN

R … jmenovitá hodnota obvodové síly pohonu realizovaná při rozběhu 
 
              τ … přenosová schopnost poháněcího bubnu 
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NFF N
R

N 12110086500.4,1.4,1 ===  

 
 

NT R 60550
13

121100
2 =

−
=  

 
- kde : FN … jmenovitá obvodová síla pohonu 500 kW 
          Velikost předepnutí dopravního pásu δT, k eliminaci poklesu tahu T2 za dobu oběhu 
deformační vlny dopravníkem obdržíme následujícím postupem. 

 
  
 5.2   Výpočet rychlostí šíření deformační vlny dopravníkem 
 
- v horní větvi (naložený dopravník) 
 
 

1
7

6,97
13,0.909268250625

10.8,1.13,0.1500

.

.. −=
+

=








+
= ms

amO

ESaL
v

rrHhv

r
dh  

 
Ohv = C . f . L . g (qG + qB + qRO) = 1,094.0,025.1500.9,81 (513+51,84+57,9) = 250625 N 
 
 
- v horní větvi (nenaložený dopravník) 
 
 

1
7

237
13,0.13976844165

10.8,1.13,0.1500 −=
+

= msvDHO  

 
Ohvo = 1,094 . 0,025 . 1500 . 9,81 (51,84 + 57,9) = 44165 N 
 
mrHo = mrB + mrvh + mrvB = 77760 + 60520 + 1488 = 139768 kg 
 
 
- v dolní větvi 
 

1
7

298
13,0.8736228079

10.8,1.13,0.1500

.

.. −=
+

=








+
= ms

amO

ESaL
v

rrDdV

r
Dd  

 
( ) ( ) NqqgLfCO RUBdv 2807993,1784,51.81,9.1500.025,0.094,1.... =+=+=  
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 5.3   Výpočet doby oběhu deformační vlny dopravníkem 
 
tD = tDH + tDD    [s] 
 
 

tDH = s
v

L

DH

4,15
6,97

1500
==        - naložený dopravník 

 
 

s
v

L
t

DHO
DHO 3,6

237

1500
===      - nenaložený dopravník 

s
v

L
t

Dd
DD 0,5

298

1500
===  

 
stD 4,2054,15 =+=              - naložený dopravník 

 
stDO 3,1153,6 =+=               - nenaložený dopravník 

 
 

 5.4   Výpočet předepnutí dopravního pásu 
 
 

mta DR 0,274,20.13,0.5,0..5,01 22 ===δ  
 
 

N
L

ES
T 162000

1500.2

10.8,1.0,27

.2

.1 7

===
δ

δ  

 
 
Hodnota celkového tahu ve sbíhající větvi T2D  při osazení dolního poháněcího bubnu 
dvěma poháněcími jednotkami 500 kW bude: 
 
 

NTTT R
D 28310016200060550.22 22 =+=+= δ  

 
 

 5.5   Výpočet minimální hodnoty napínací síly 
 
 

N
T

Z D 629111
9,0

283100.2.2 2
min ===

η
 

 
- kde : η … účinnost kladkostroje napínacího zařízení 



Ladislav Nedvěd : Modernizace pásové dopravy na hnědouhelném povrchovém dole 
 _____________________________________________________________________  

 2014   - 35 -   

 
 5.6   Výpočet tahů v dopravním páse ve fázi rozběhu 
 
 
- součet obvodových sil na poháněcích bubnech bude: 
 

[ ]NDFF ROU
R∑ +=  

 
 
- kde : DRO … setrvačná síla dopravníku bez pohonů a poháněcích bubnů 
 

( ) ( ) NammD RrDrHRO 12956213,0.87362909268. =+=+=  

 
 

∑ =RF 301714 + 129562 = 431276 N 

 
Hodnota tahu v dopravním páse v místě náběhu na horní poháněcí buben bude: 
 

∑+= R
D

R FTT 21
= 260840 + 431276 = 692116 N 

 
Maximální přípustná hodnota tahu v dopravním pásu typu P2000, PA7000 4 vl., 8+4 při 
ustáleném chodu je: 
 
TDOV = 360 000 N 
 
 
Maximální přípustná hodnota tahu ve fázi rozběhu bude: 
 
TDOV

R = 1,66 . TDOV = 597 600 N 
 
Z provedeného výpočtu je patrné, že pro dané parametry není možné pásový dopravník 

provozovat s napínacím zařízením v režimu deblok automatiky. Kombinace přepravní 

délky a výšky byly voleny s ohledem na velikost poháněcí jednotky, kvality dopravního 

pásu a délky napínací dráhy. Pořadí napínacích mezí je ve výpočtu v souladu 

s doporučením od výrobce [13]. Výpočet dále předpokládá, že dolní poháněcí buben, 

osazený dvěma poháněcími jednotkami 500 kW, by měl mít schopnost přenést do 

dopravního pásu jmenovitou obvodovou sílu 173 kN. Výpočet byl proveden pro shodný 

průměr poháněcích bubnů a pro shodnou hodnotu jmenovitého skluzu elektromotorů. 

Vlivem pružného spojení poháněcích bubnů dopravním pásem je, patrná diference 

v rozdělení skutečně realizované obvodové síly na horním a dolním poháněcím bubnu 

[13]. 
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 5.7   Výpočet tahů v dopravním páse při ustáleném provozu 
 

Za předpokladu, že hodnota napínací síly bude na úrovni hladiny Omin, bude hodnota 

tahu v dopravním páse v místě náběhu na horní poháněcí buben: 

 
 
T1 = Omin + FU = 289822 + 301714 = 591536 N 
 
 
- kde : Omin = Zmin/2 
 
 
 
 
Bezpečnost proti přetržení dopravního pásu bude: 
 
 

08,6
591536

360000
.10.

1

===
T

T
ss DOV

D  

 
 
- kde : sD … provozní bezpečnost udaná výrobcem 
 
 

 5.8   Kontrola přenosové schopnosti poháněcích bubnů 
 

Při ustáleném chodu pásového dopravníku se okamžitá hodnota pohybového odporu 

rovná součtu realizovaných hodnot obvodových sil obou pohonů. V našem případě platí: 

 

FU = Ft1 + Ft2        [N] 

 

- kde : FU … celkový pohybový odpor dopravníku [N] 

Ft1 … hodnota realizované obvodové síly pohonů instalovaných na horním 

poháněcím bubnu [N] 

 

 

          Ft2 … hodnota realizované obvodové síly pohonů instalovaných na dolním 

poháněcím bubnu [N] 
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Při výpočtu hodnoty realizované obvodové síly na horním a dolním poháněcím 

bubnu předpokládáme: 

- pásový dopravník pracuje v ustáleném stavu, tj. mimo fázi rozběhu a brzdění, 

- přenos třecích sil v kontaktu mezi dopravním pásem a poháněcím pásem je realizován 

bez prokluzu, 

- pracovní část momentové charakteristiky motoru uvažujeme lineární, 

- pro dopravní pás platí Hookův zákon, 

- velikost koeficientu tření uvažujeme konstantní po celém obvodu poháněcího bubnu. 

 
 

[ ]N

F

s

ESv

v

F

s
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+++−
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−

1

3
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2

2
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2

2

1
1

0
11

 

 
 
- kde:   sn1 … jmenovitý skluz motorů na horním poháněcím bubnu     [-] 
            sn2 … jmenovitý skluz motorů na dolním poháněcím bubnu     [-] 
            Fn1 … jmenovitá hodnota obvodové síly na horním poháněcím      [-] 
            Fn2 … jmenovitá hodnota obvodové síly na dolním poháněcím bubnu    [-] 
            vo1 … synchronní rychlost v místě náběhu na horní poháněcí buben    [ms-1] 
            vo3 … synchronní rychlost v místě náběhu na dolní poháněcí buben    [ms-1] 
            ES … tahová tuhost dopravníku pásu        [N] 
            02-3 …pohybový odpor v úseku mezi horním a dolním poháněcím bubnem [N] 
 
 Za předpokladu, že oba poháněcí bubny mají shodný průměr a stejnou hodnotu 
jmenovitého skluzu motorů, bude rozdělení obvodových sil následující: 
 
FU = 301,7  kN 
Ft1 = 199     kN 
Ft2 = 102,7  kN 
Kontrolu výpočtu lze provést snadno, musí platit: 
 
 

∑= 1tU FF  

 
 

4,1
8,260

7,1028,260

2

22
2 =

+
=

+
=

D

tD

T

FT
τ  
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5,1
5,363

1995,363
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 5.9   Automatický režim napínání 
 

Tento systém napínání je vhodný pro dlouhé sekce pásových dopravníků, kde 

zatížení dopravníku, resp. celkový pohybový odpor, se blíží hodnotám, kdy je vyčerpána 

rezerva v pevnosti použitého dopravního pásu. Používá se u dopravních pásů s textilní 

polyamidovou či polyesterovou nosnou kostrou. 

Zpracované výpočty napínacích mezí byly provedeny v pořadí daném výrobcem, jejich 

velikost byla vypočtena dle metodiky VÚHU, a. s. Most [13]. Jmenovitá obvodová síla 

pohonů osazených na dolním poháněcím bubnu je u 1x500 kW 86,5 kN a u 2x500 kW 173 

kN. Tahová tuhost dopravního pásu kvality P 2000, PA 700, 4 vl., 8+4 je 1,8 x 107 N. Dále 

ve výpočtu předpokládáme shodný průměr obou poháněcích bubnů a shodnou hodnotu 

jmenovitého skluzu elektromotoru.  

S těmito vstupními daty byla vypočtena realizovaná obvodová síla na horním a dolním 

poháněcím bubnu. V praxi to znamená, že můžeme snížit hodnotu napínací síly dle 

hodnoty realizované obvodové síly dolního poháněcího bubnu.  

Pro ilustraci tohoto výpočtu byly vybrány varianty, kdy realizovaná obvodová síla horního 

pohonu se blíží jmenovité hodnotě.  
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6      NÁVRH ŘEŠENÍ ŘÍZENÍ A ÚSPOR V DANÝCH 
PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH 

6.1   Řízení a provozování pásové dopravy  
 

Modernizovaný dopravník dálkové pásové dopravy bude řízen, ovládán 

a provozován těmito způsoby: 

• ovládání dopravníku z velínu STC ve vazbě, kde volba umožňuje rozjezd PD 

z dispečinku za předpokladu příchozího signálu vazby z předcházející stanice po 

dosažení stoprocentní rychlosti předcházejícího dopravníku. Tento signál je posílán 

po optickém nebo metalickém vedení vedené podél středních dílů PD,  

• ovládání dopravníku místně s vazbou, kdy na PD vznikla porucha nebránící 

provozu např. vadný snímač vybočení nebo přesypu, ale je vyžadována přítomnost 

obsluhy, 

• ovládání dopravníku místně bez vazby. Tato volba se používá při rozjíždění 

dopravníku samostatně nebo při dílčích opravách dopravníku, 

• ovládání dopravníku v debloku. Tato volba se používá při dílčích opravách nebo 

revizích PD. 

Nově nasazované ŘS umožňují zefektivňovat provoz modernizovaných pásových 

dopravníků například řízením protisměrného rozběhu a technologického odstavení  

DPD, které probíhá na základě povelů vydaných obsluhou z dispečinku (vizualizace 

InTouch) a aktuálního stavu všech PD zařazených v dopravní lince. Dopravní linka je plně 

konfigurovatelná a program AR (automat řízení) umožňuje obsluze sestavit konfiguraci, 

která obsahuje vybrané PD řazené v požadovaném pořadí. Tato konfigurace je uložena 

v paměti procesoru jako datové bloky. Každému PD je přiřazen v paměti jeden blok, který 

obsahuje všechny data, které potřebuje AR o PD znát.  

Procesor AR zajišťuje pomocí komunikace shromažďování potřebných dat z ŘS PD, které 

byly pomocí konfigurace zařazeny do linky. Po obdržení povelu pro protisměrný rozjezd 

nebo odstavení se provede kontrola stavu všech PD v sestavené lince. Na základě kontroly 

procesor rozesílá povolení pro požadovaný povel do ŘS konkrétního PD. Kontrola je 

řízena algoritmy programu, které na základě splněných podmínek povolují požadovaný 

režim. 

 



Ladislav Nedvěd : Modernizace pásové dopravy na hnědouhelném povrchovém dole 
 _____________________________________________________________________  

 2014   - 40 -   

Vyhodnocené a odeslané povolení povelu slouží v ŘS PD pro povolení rozjezdu nebo 

odstavení dopravníku v součinnosti se signálem protisměrné vazby [15]. 

Program AR nemá žádný vliv na standardní provoz zařízení DPD. Řízení přebírá pouze 

v případě obdržení povelů pro protisměrný rozběh nebo odstavení od obsluhy dispečinku. 

Způsob protisměrného rozjezdu se realizuje již několik let na povrchových dolech 

s dobrými zkušenostmi, při kterých dochází ke značné úspoře energií. 

 

Další zefektivnění provozu vyvolá nasazování moderních asynchronních pohonů 

řízených frekvenčními měniči. Pohony řízené FM umožňují plynulé rozjezdy a regulaci 

rychlosti PD a napínání v závislosti na přepravovaném množství materiálu. 

Tímto řízením, které má vysokou účinnost a elektrický účiník blízký jedné se eliminují 

rázy v zařízení a reguluje rychlost. 

Přívodní napětí PD je 6kV, ale regulované pohony řízené FM jsou provedeny dle výkonu 

na nízkém napětí 400V, 500V nebo 690V.  

 

 

Obrázek č. 6 - Modernizované poháněcí stanice (zdroj: První Elektro, a.s.) 
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6.2   Úsporná řešení: 
 

Provozní úsporná a energetická řešení chodu pásových dopravníků se provádí 

v rámci technického rozvoje a modernizace na povrchových hnědouhelných dolech, jehož 

cílem je vypracování kompletní technicko-ekonomické dokumentace jako podklad pro 

další plánování výstavby, modernizace a obnovy technologie se zaměřením na vyšší 

efektivitu, spolehlivost a nižší provozní a pořizovací náklady.   

 

Cíle úsporných řešení 

• dosažení energetických úspor plynoucích z výhod nasazovaných pohonů 

regulovaných pomocí frekvenčních měničů, 

• eliminace dynamických rázů, 

• eliminace vzájemného působení mechanické konstrukce a strojních částí, 

• odstraňování neefektivního chodu pásové dopravy, který vzniká při chodu dopravní 

linky bez přísunu materiálu (rozjezd, odstavení, prostoje), 

• zlepšování poměru těžebního výkonu rýpadla ku dopravnímu výkonu PD, 

• využívání regulace rychlosti dopravních tras jako bezeztrátového redukčního 

činitele sesypových míst u provozovaných smíšených řezů,  

• využívání regulace rychlosti dopravních tras pro mísení a řízení homogenity 

materiálu požadované kvality, 

• optimalizace výkonů poháněcích stanic,  

• optimalizace energetických rozvodů a systému napájení, 

• využívání možností snížení rychlosti rotačních mechanických částí k prodloužení 

jejich životnosti při zachování stejného počtu pracovních cyklů, 

• optimalizace a posouzení konstrukčních prvků strojního zařízení s ohledem na 

nezbytnost jejich mechanické odolnosti a robustnosti při celkovém namáhání 

moderně řízené technologie. 
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Provozní úsporné a energetické řešení chodu pásové dopravy se zabývá odhadem 

úspor nákladů, které postupně vyhodnocuje a zařazuje do následujících kategorií. 

Úspory nákladů 

• přímé úspory nákladů spojené přímo s provozem modernizované technologie 

(náklady na opravy, údržbu, servis, elektrickou energii, zkrácení prostojů, aj.),  

• investiční úspory nákladů na pořízení technologie vlivem optimalizace výkonu 

a parametrů těžebního zařízení, 

• vyvolané úspory projevující se při provozování moderního zařízení 

v dlouhodobém horizontu. 

V rámci úspor energetických je především kladen důraz na vyhodnocení úspor přímých 

nákladů na provoz technologie v podobě úspor elektrické energie.  

 

Základní předpoklady k dosažení minimální spotřeby elektrické energie jsou:      

• redukce neefektivního provozu dálkové pásové dopravy pomocí aplikace 

technologie rozjezdu a zastavení pásového dopravníku od rýpadla,  

• řízení rychlosti dopravní linky dle těžebního výkonu, 

• zlepšování efektivity poměru těžebního a dopravního výkonu. 

      Redukce neefektivního provozu dálkové pásové dopravy a možnosti snížení nákladů na 

spotřebu elektrické energie zavedením řízeného rozjezdu a odstavení dopravní linky od 

rýpadla byly prakticky provedeny a ověřeny na technologickém celku TC S1/1 -  DNT po 

nasazení a ročním sledování společností První Elektro, a.s. a vyhodnoceny v roce 2007. 

Během zkušebního provozu se kromě ověření provozuschopnosti v reálných podmínkách 

SD provádělo sledování v podobě vedení záznamových listů monitorujících statistiku 

těžby, která byla využita pro vlastní finální rozbor a zhodnocení efektivnosti provozu. 

Během ověřovacího provozu nebyly shledány vážné nedostatky takto řízené dopravní cesty 

a celý systém byl závěrem roku 2006 předán do trvalého užívání a následně se rozšířil na 

další dopravní cesty kde se využívá dodnes.       

 Vyhodnocení přínosů o navýšení časového fondu hrabání. 

Dalším pozitivním dopadem použití technologie v podobě protisměrného rozjezdu 

a technologické odstavení pásové dopravy je navýšení časového fondu hrabání při 

zachování stávajícího časového fondu osádky, který vzniká na rozdíl od klasického 

způsobu rozjezdu a zastavení právě zvýšením vlastní efektivity dopravní cesty v podobě 
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využití možnosti těžby již při rozjezdu linky. Z vyhodnocení a doložení pořízených 

záznamů provozu TC S1/1 vychází minimální roční navýšení časového fondu hrabání na 

71 hod, což představuje 208 000m3 vytěženého materiálu [15]. 

Vyhodnocení přínosů o navýšení úspor provozních nákladů na elektrické energii. 

    Nasazení řízení technologie v podobě protisměrného rozjezdu a technologické odstavení 

pásové dopravy dochází ke snížení neefektivního chodu, což má za následek oproti 

klasickému rozběhu snížení doby rozběhu, který vede k úspoře nákladů v podobě snížení 

spotřeby elektrické energie, která byla ročním provozem na TC S1/1 prokázána, činí 1,75 

GWh. Tato roční úspora je minimální prokazatelnou hodnotou, která vychází 

z vyhodnocení a doložení pořízených záznamů. Můžeme tedy konstatovat, že skutečná 

hodnota úspory ročního provozu takto řízené dopravní linky srovnatelného počtu a délek 

stanic bude při stávající ceně elektrické energie v rozmezí 3,2 až 3,8 mil, Kč na jeden 

technologický celek. 

 

  Obrázek č. 7 - Modernizace PD275 na SD a.s. - DNT (zdroj: Autor) 
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 7      VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ NAVRŽENÉHO  ŘEŠENÍ  
A POSTUPŮ PO STRÁNCE KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ 

Nová a modernizovaná zařízení jsou koncipovány hospodárněji a náklady na jejich 

údržbu jsou redukovány neboť na ně připadne u pásových zařízení většina nákladů asi 70% 

na dopravní pásy, válečky, bubny, převodovky a brzdy. Při provozně ovlivnitelných 

nákladech představuje hlavní náklad na péči o zařízení. 

Vysoký kapitálový vklad na strojový park, který vyžaduje kontinuální dobývací technika 

na povrchových dolech, nutí k celkovému vysokému vytížení systémů a k dimenzování 

zařízení těsně na výkonové hranici. Oba tyto požadavky je třeba zohlednit při plynulém 

zlepšování, aby kontinuální dobývání mohlo obstát v konkurenci s jinými těžebními 

technikami. 

Spotřeba energie jako další nákladový blok je závislá na nalezišti. Jsou realizovatelná 

menší zlepšení stupně účinnosti, přičemž je zde nutné kriticky sledovat kapitálové 

nasazení. V této souvislosti se dnes představuje jako ekonomicky srovnatelná technika 

pohonu pásových zařízení s měnitelnými otáčkami jako současná úroveň techniky. 

Rychlý další rozvoj výkonové elektroniky nabízí nové regulované pohony. Přitom 

však vedle relativně nízkých úspor energie otvírá prostor, který slibuje vyšší využití 

zařízení při nižším opotřebení, jak ukazují konkrétní provozní výsledky, redukce 

momentových rázů, zrovnoměrnění dobývacích profilů jsou novými potenciály zlepšení 

u této nové pohonné koncepce. Nová zařízení tak mohou být koncipována hospodárněji, 

a náklad na jejich údržbu redukován. 

Provozně podmíněné prostoje těžebních zařízení snižují časové vytížení o 20% 

kalendářního času a tvoří tak těžiště pro zvyšování efektivity [14].  

Pro vysoké časové využití a kontinuální vytížení zařízení je nutno dále optimalizovat řízení 

provozu automatizačními pomocnými prostředky tak, aby byl provoz vytvářen 

transparentněji. V této souvislosti znamená však vyšší využití s ohledem na náklady 

v údržbě „šetrnější provozní způsob na hranici výkonnosti“ zařízení a co nejrovnoměrnější 

a plynulou těžbu. 

• Kontinuální dobývací technika citlivě reaguje na poruchy každé jednotlivé dílčí 

části v dobývacím řetězci. Důsledkem jsou pak přerušování provozu a ztráta 

disponibility celého systému. 
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• Při poruchách pak není žádná možnost náhrady jednotlivého zařízení těžebního 

celku. 

• Kontinuální dobývání neumožňuje žádná dílčí vyrovnání při transportu hmot. 

• Kolísání toku těživa je systémově podmíněno srpkovitou ztrátou při vytočení 

kolesového výložníku směrem k bočnímu svahu u koncepce kolesového rýpadla. 

Z tohoto důvodu vzniká tlak na předimenzování těžebních systémů. 

• Je spojena s relativně vysokými pořizovacími náklady. 

Z tohoto posouzení systému musí být jako požadavek odvozeno: 

• optimální řízení procesu, 

• vysoká disponibilita zařízení, 

• šetrný provoz na hranici výkonu. 

Tím vzniká požadavek dosáhnout nákladově příznivé dimenzování, nákladově 

příznivou údržbu a optimální vytížení s nízkým opotřebením zařízení v provozu. 

Předběžné analýzy opatření ke zlepšení dobývacího procesu identifikují tři stěžejní oblasti, 

v nichž slibují optimalizační procesy největší úspěch. 

• Těžební zařízení je nutno optimálněji sladit s procesem (optimalizace dobývacího 

systému). 

• Údržba musí být prováděna s minimálními náklady na materiál (optimalizace 

údržby). 

• Řízení procesu musí časově a kapacitně lépe využívat zařízení a šetrněji je 

provozovat. „Kapacitně“ zde neznamená maximální těžbu, nýbrž optimální 

a rovnoměrnou těžbu po celou provozní dobu. 

Tyto tři stěžejní optimalizační body ovlivňují vzájemně své účinky a je nutno je 

realizovat jako odsouhlasený komplexní úkol prostřednictvím plánování, výroby a údržby. 

Ke sledování procesu a řízení musí být orientovány nástroje, jako např. zobrazování stavů 

strojů a zařízení, sledování procesu a výkaznictví, na stejnou srovnávací veličinu tok 

těživa. Tak představují tyto nástroje svým jednotným hlediskem také pomoc pro společné 

řízení týmu zařízení. 

Dosavadní filosofie kontroly při řízení procesu i při kontrole zařízení, orientovaná 

na pevné hranice, je vystřídána novou filosofií kontroly, která je orientována na trendy 

a hranice dané stavem zařízení. 
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S těmito novými pohledy na výrobu, které jsou směrovány kupředu a orientovány na 

trend, musí být veden aktuální dobývací proces vždy na takové hranici výkonu, aby 

výrobní zařízení nebylo přetíženo. 

Na základě primární veličiny procesu „tok těživa“ jako společného hlediska všech 

zúčastněných na procesu budou použity modulárně odstupňované nástroje, s nimiž může 

být pozorována a posuzována kvalita řízení strojů, stavů zařízení a řízení celého procesu. 

Šetrného (hospodárného) použití senzibilních a intenzivně opotřebitelných strojních dílů, 

jako je dopravní pás s válečky a bubny na pásových zařízeních, se dosáhne zlepšenou 

koncepcí pohonu. Pomocí automatizační techniky je zabráněno momentovým rázům, popř. 

jsou odpruženy. Přesnou bezchybnou obsluhu garantují automatické/samoregulační 

systémy, které včas rozpoznají výkonové hranice systému, působí proti nebo signalizují, 

ale nevypínají přímo systém. U pásových zařízení je tento optimalizační krok umožněn 

pohonnou technikou s regulací otáček, a tím téměř bezprokluzový chod s omezeným 

momentem [14]. 

Zrovnoměrnění toku těživa je předpokladem pro vysoké vytížení zařízení při 

šetrném provozu zařízení. Z toho vyplývá nutnost kompenzace nerovnoměrné těžby a ztrát 

v řezu, které vyplývají z geometrie řezu kolesového rýpadla. 

Aby zařízení byla využita efektivněji, musí být stroje a těžební proces řízeny tak, aby bylo 

dosaženo dlouhé setrvání v oblasti optimálního provozu a byly vyrovnány propady 

těžebního výkonu např. z prořezu, srpovitého řezu.  

Současné řídící instrumenty povrchového lomu jako je zobrazení výkonů, stavu 

zařízení, nasazení strojů atd. představují dílčí pohledy na těžební proces. Tyto dílčí 

pohledy jsou sice kdykoli k dispozici zúčastněným v plánování a v provoze, ale vztah ke 

společnému cíli nákladově optimální těžby je vytvořen slabě. Tím je nákladově optimální 

těžba definována jako těžební tok, který je veden dynamicky na aktuálních hranicích 

zařízení při zohlednění ovlivňujících veličin a tyto hranice nepřekračuje. Nový názor na 

tyto řídící instrumenty předpokládá, že všechny dílčí pohledy je nutno vztahovat k jedné 

společné základně, kterou je „tok těživa“. 

Dosavadní strategie při sledování procesu kontrolními pracovníky a také automatická 

kontrolní zařízení jsou nasměrovány tak, aby reagovaly až při překročení hranic. To 

nuceně vyvolává zbytečné provozní poruchy, delší prostoje, větší opotřebení, např. při 

zahlcení přesypů. Nový, zlepšený postup je naproti tomu charakterizován tím, že s pomocí 
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dynamického sledování procesu při poznání trendů a diagnózy zabrání překračování 

mezí. Přitom je zařízení provozováno blízko limitní hranice. 

V dílčím pohledu kvalita těžby se tok těživa zobrazuje jako funkce času nebo dráhy se 

zobrazením aktuálních výstražných prahů a výkonových mezí. V prvním vývojovém kroku 

jsou pevně stanoveny výstražné prahy a meze. Poznatky jsou ukládány do databáze. Ve 

druhém kroku musejí být na tyto databáze jako nadstavba dynamicky vytvářeny hranice 

pomocí samoregulačních efektů z jednotlivých dílčích pohledů kontroly zařízení 

a zaváděny do řízení procesu [15]. 

Z dílčího pohledu kvalita zařízení se statisticky zpracovává a vyhodnocuje chování 

zařízení jako je prokluz, zahlcení, potřebný výkon, teplota bubnu atd. ve vztahu k toku 

těživa a ovlivňující veličiny. 

Na příkladu povrchového lomu byly analyzovány ukazatele, které charakterizují úroveň 

procesu ekonomicky a technicky, a z toho byly odvozeny hlavní body pro další zlepšení. 

• optimalizace dobývacího systému - těžební zařízení jsou optimálněji 

přizpůsobena procesu pomocí těžební výkonové automatiky na kolesovém rýpadle 

k dosažení zrovnoměrnění toku těživa, pomocí samo-stabilního rypného procesu na 

kolesu a šetrnou koncepcí na základě regulace otáček pohonů rozběhu a pásů, 

• optimalizace řízení procesu - lepší časové a kapacitní využití zařízení musí být 

dosahováno pomocí dynamického sledování procesu se zobrazením trendů 

a funkcí. 

Dosavadní filosofie kontroly nasměrovaná na pevné hranice a to jak při řízení 

procesu, tak i při kontrole zařízení, byla opuštěna a nahrazena novou filosofií kontroly, 

která je namísto toho orientována na trendy a meze stavu. 

 S tímto novým dopředu směrovaným výrobním pohledem má být aktuální těžební 

proces řízen na takové skutečné výkonové hranici, aby nedošlo k přetížení zařízení. 

Na základě primární veličiny procesu, tj. „tok těživa“ jako společného hlediska všech, 

kteří se na těžebním procesu podílejí, jsou používány modulárně odstupňované nástroje, 

s nimiž může být pozorována a posuzována kvalita řízení strojů, stavů zařízení a celého 

řízení procesu. 

Předpokladem pro zlepšení v řídícím procesu jsou zlepšená senzorika (např. hlídání 

teploty ložisek, bubnů, hlídání stavů dopravních pásů apod.), přenos dat a lepší 

komunikační technika člověk vs. stroj. 
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7.1   Klady (přínosy) navrhovaného řešení modernizace pásových dopravníků 

 

• optimalizace pásových dopravníků a poháněcích stanic v báňsko-geologických 

podmínkách dobývání,  

• optimalizace napájecích systémů a jejich rozvody, 

• při zachování stejného počtu pracovních cyklů chodu PD je možné snížit rychlost 

rotačních částí, která vede k prodlužení životnosti těchto prvků, 

• spouštění dopravní linky jedním povelem z řídícího velínu bez dalšího zásahu 

místní obsluhy na jednotlivých PD, 

• diagnostika poruchových stavů, 

•  monitorování provozních stavů, 

• celkové zefektivňování a úspory provozu pásových dopravníků, 

• operativní rozhodování díky informačním systémům na jednotlivé situace, 

• plánování oprav jednotlivých zařízení,  

• provozní úspory – přímé, investiční a vyvolané, 

• zajištění kvalitní funkce napínacího zařízení jako celku s použitím frekvenčního 

měniče a odpovídajícího řídicího systému. 

 

7.2   Zápory navrhovaného řešení modernizace pásových dopravníků 
 

• finanční náklady (vysoký kapitálový vklad) na pořízení nebo modernizaci nových 

pásových dopravníků,  

• přechodová období provozování starých a nových zařízení, která kladou vyšší 

nároky na obsluhu provozovaného zařízení.  
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 8      ZÁVĚR 

Nově modernizované stanice pásové dopravy na hnědouhelném povrchovém dole 

jsou vybaveny nejmodernějším technologickým zařízením s vysokou úrovní aktivních 

i pasivních ochran z hlediska bezpečnosti, provozování a funkční spolehlivosti v oblasti 

povrchového hornictví České republiky s tendencemi dalšího vývoje a mnohem vyššími 

nároky na znalosti obsluhy a údržby.  

Po modernizaci technologického celku pásové dopravy lze zařízení řídit, monitorovat 

a diagnostikovat z centrálního řídícího pracoviště - velínu. Na základě získaných informací 

má obsluha mnohem jednodušší rozhodování, které vede ke zkrácení prodlev odstavení, 

identifikaci poruch a lze včasně plánovat údržbu nebo opravu zařízení.  

 Z ekonomického hlediska vzniká úsporná bilance s provozováním modernizovaných 

zařízení. 

 

Obrázek č. 8 –  DPD na povrchovém hnědouhelném dole SD a.s. - DNT (zdroj: autor) 
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