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ANOTACE 

Předložená práce se zabývá technologií pásových dopravníků pásové dopravy, 

jako nutného technologického procesu při postupech těžby, třídění a skladování, 

v podmínkách pískovny Chbany. První část práce je věnována všeobecnému 

představení možností dopravy. V druhé části jsem se zabýval podstatou práce, 

pásovými dopravníky a jejich renovacemi a doplněním nových pomocných 

zařízení, které jsou v současné době na trhu ve smyslu ochrany jak samotné 

technologie tak i bezpečnosti práce. Snížení ekonomické a časové náročnosti 

činností nutných na opravy. V závěru jsem provedl zhodnocení mnou získaných 

poznatků o dané problematice a uvedl postřehy, které jsem získal při konzultacích 

k tématu a během své dlouholeté praxe v oboru. 

 

klíčová slova:  pásová doprava, třídění, poháněcí stanice, vratná stanice   

 

 

SUMMARY 

This bachelor’s thesis focuses on the technology of belt conveyors, as a 

necessary technological process during minig, sorting and storaging in the sand 

quarry Chbany. The first part is devoted to a general intrduction of transport 

possibilities. The second part is focused on the work core, belt conveyors and its 

renovation and the addition of new supplementary devices for better technology 

protection and work safety. Next part is about reduction of costs and time required 

for repairs. In conclusion, I conducted my evaluation of acquired knowledge  and 

said my observation that I gained during consultation and during my long 

professional career.  
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ÚVOD 

Štěrkopísky jsou a i v dalších letech bezpochyby zůstanou důležitým nerostným 

bohatstvím České republiky.   

Základní a první podmínkou pro přeměnu štěrkopísku na jeho jednotlivé složky je 

ale samozřejmě proces jeho co možná nejefektivnější vytěžení. Tato činnost čítá 

mnoho na sobě přímo vázaných procesů od přípravy těžby, přes použitou těžební 

technologii, třídění a úpravu vytěženého materiálu, zakládání vytříděných frakcí 

písku a štěrku, až po finální úpravu území zasažených těžbou v rámci rekultivace 

a revitalizace. 

Nedílnou součástí těžebního procesu, která podstatně ovlivňuje efektivnost těžby, 

je bezpochyby doprava těžených materiálů. Způsobů dopravy známe několik. 

V základním rozdělení můžeme mluvit o diskontinuální a kontinuální dopravě. 

Mezi diskontinuální, tedy přerušovanou, řadíme například kolejovou nebo 

automobilovou dopravu. Těžební cyklus v tomto případě probíhá přerušovaně, 

rozdělen do fází nakládání, dopravování a vykládání. To způsobuje značné 

časové a tím i ekonomické ztráty. Druhou formou je doprava kontinuální, tedy 

nepřerušovaná, kde výše vyjmenované procesy, (nakládání, přeprava a vykládání) 

probíhají současně. Příkladem takové dopravy je pásová doprava.  

Kontinuální pásové dopravě a její modernizování co se týče hlavně nových 

poznatků a provozních zkušeností se věnuje tato bakalářská práce. 

  



David Rost: Pásová doprava na lomech České republiky 

 

 

2015 2 

1 Doprava na lomech 

Povrchová těžba štěrkopísků je v rámci historie poměrně mladou technologií 

a proto až na malé výjimky se v ČR při těžbě štěrkopísků využívá k transportu 

těžených hmot pásová doprava. Jak již bylo v úvodu řečeno, jedná se 

o kontinuální metodu dopravy, která poskytuje možnost maximálního využití 

potenciálu těžebních strojů.[1]  

Technické a technologické řešení dopravy v lomech výrazným způsobem ovlivňuje 

provozní náklady, produktivitu práce, aj., proto se neustále zvyšují i požadavky na 

výkonnost, provozní spolehlivost a automatizaci dopravy v lomech. Celou dopravu 

v lomech lze podle funkce rozdělit na hlavní (technologickou) a pomocnou. 

 Technologická doprava – je komplexní systém sestávající z dopravních zařízení, 

technologického příslušenství, doplňkové a pomocné mechanizace, prostředků 

řízení a automatizace, aj. Její základní funkcí je přepravit vytěžený materiál 

z místa těžby do místa skládky nebo místa odběru. Výběr technologie ovlivňují 

především následující faktory: 

 použitá technologie těžby materiálu, 

 geologicko-technické podmínky, 

 fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti přepravovaného 

materiálu, 

 vzdálenost a objem dopravy. 

Pomocná doprava – její základní funkcí je např. doprava strojů a zařízení, doprava 

náhradních dílů, provozních hmot, dovoz pracovníků na pracoviště, aj. 

1.1 Dopravní systémy 

Systém dobývání je předem plánovaný způsob provádění skrývkových, těžebních, 

doplňkových a pomocných prací. Základní rozdíly mezi systémy dobývání 

spočívají především ve způsobu provádění jednotlivých prací. Obecně lze 

způsoby dobývání rozdělit následujícím způsobem do dvou základních kategorií 

a ty jsou 

 podle směru přemisťování (příčný, podélný, kombinovaný), 
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 podle způsobu přemisťování (bez transportní, transportní). 

Vlastní postup dobývání může být podle použité technologie: 

 kontinuální, kdy všechny fáze procesu (těžba, doprava a skládkování) 

probíhá nepřetržitě, použité zařízení pracuje kontinuálně, 

 cyklické, kdy jednotlivé fáze procesu probíhají s určitými přestávkami, 

zařízení pracuje cyklicky. 

kombinovaná, kdy zařízení pracuje v kombinaci předchozích postupů. 

Všechny základní způsoby dopravy na povrchových dolech, tj. kolejová, 

automobilová a pásová mají své určité použití vyplývající jednak z jejich 

technických možností a předpokladů, jednak z ekonomiky provozu.[1] 

Po použití jednotlivých výše uvedených způsobů dopravy lze uvést následující 

přibližná kritéria 

 kolejová doprava - vhodná pro střední až větší hodinová dopravovaná 

množství do max. 5 000 m3.h-1, velké dopravní vzdálenosti 5 – 15 km 

a malá stoupání trasy max. 4°. Stavební investice a náklady na údržbu jsou 

velké, 

 automobilová doprava - vhodná pro malá až střední hodinová dopravovaná 

množství do max. 1 500 – 2 000 m3.h-1, malé až střední vzdálenosti 2 –

8 km a střední stoupání trasy (cca max. 18°). Vhodné zejména pro 

krátkodobé akce, 

 pásová doprava - vhodná pro největší hodinová dopravovaná množství až 

do 20 000 m3.h-1, střední až velké dopravní vzdálenosti 3 – 15 km a velké 

stoupání trasy. Stavební investice a terénní úpravy jsou poměrně malé.[2] 
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2 Rozdělení dopravovaných materiálů 

Dopravované materiály při lomovém dobývání mohou být od kusových břemen až 

po hromadné materiály. Převládá však doprava hmot sypkých, tj. rozpojených 

hornin. 

Horniny lze klasifikovat podle různých hledisek. Pro řešení problematiky jejich 

dopravy pak má především význam klasifikace z následujících hledisek: 

 geologické - kde podle původu mohou být horniny vyvřelé (žula, čedič 

aj.), sedimentární (štěrky, písky, prachy, jíly, slíny, karbonáty, 

slepence, pískovce, jílovce, aj.) nebo metamorfované (břidlice, svory, 

ruly, aj.), 

 technické - kde podle převládajících fyzikálně-mechanických vlastností 

mohou být horniny skalní a poloskalní (žula, čedič, karbonáty, 

pískovce, aj.), nesoudržné, které mohou přenášet napětí normální a 

tangenciální (písky, štěrky), soudržné, které mohou přenášet kromě 

napětí normálního a tangenciálního i napětí tahové (jíly) a organogenní 

(uhlí, rašeliny, slatiny, aj.), 

 zrnitostního složení - kde se podle převládající velikosti zrn zeminy 

rozdělují podle tabulky 1., 

 rozpojitelnosti - kde se na základě geologického popisu zatřiďují 

horniny do jednotlivých tříd podle rozpojitelnosti podle tabulky 2. 
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Tabulka 1 – Klasifikace zemin s částicemi dle ČSN 1001 [9] 

 

 

Tabulka 2 - Klasifikace štěrkových zemin dle ČSN 72 1001 [9] 

 

 

Tabulka 3 - Klasifikace štěrkových zemin dle ČSN 72 1001 [9] 
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2.1 Mechanické vlastnosti dopravovaných materiálů 

Sypká hmota je tvořena částicemi různého tvaru, velikosti, ovšem stejné sypné 

a objemové hmotnosti. Částice tvoři v podstatě statistický soubor a z toho důvodu 

je chování hmoty naprosto nepředvídatelné. Studováním chování materiálu lze 

zjistit indicie, které pomáhají předvídat chování materiálu. Mechanické chování 

sypké hmoty je složitým odrazem její struktury, tj. v podstatě charakteru pohybu 

každé částice. Pohyb jedné částice může vyvolat dominový efekt pohybu celé 

masy hmoty. Chování sypké hmoty se zásadně liší od mechanického chování 

spojitého materiálu (kontinua), tvořeného pevnými částicemi. 

Jedná se o soubor fyzikálně-mechanických vlastností, které spolu ovlivňují 

především ekonomiku dopravy materiálu (největší podíl má objem přepravovaných 

hornin).  

Většina uvedených vlastností se zjišťuje laboratorními zkouškami podle 

příslušných předpisů.  Pro vlastní provedení a provoz dopravních zařízení mají 

podstatný vliv technologické vlastnosti dopravovaných materiálů. Jedná 

se především o sypnou objemovou hmotnost a koeficient nakypření, sypný úhel 

(statický, dynamický) a kusovitost. 

 Fyzikálně-mechanické vlastnosti lze rozdělit na: 

 popisné měrná a objemová hmotnost, vlhkost, pórovitost, zrnitost, aj., 

 stavové konzistence, bobtnavost, lepivost, rozmokavost, aj., 

 mechanické smyková pevnost, stlačitelnost, únosnost, aj., 

 hydromechanické propustnost, kapilarita, aj.. 

 

Sypná hmotnost a koeficient nakypření  

má značný význam především u velmi výkonných zařízení a je proto účelné určit 

hodnoty těchto vlastností na základě provozních měření. Základním problémem 

objektivního určení je stanovení skutečného koeficientu nakypření, který závisí 

především na druhu horniny, způsobu rozpojování, typu dobývacího mechanizmu, 

poměrech při dopravě aj. Provozní zjišťování se provádí empirickou metodou 
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(porovnáním měření v rostlém stavu, po vytěžení měřením a vážením v určitých 

úsecích na dopravníku a poté  jejich poměřováním). 

Sypný úhel 

rozlišujeme na statický, který je dán na ustáleném povrchu volně sypaného těživa 

vzhledem k vodorovné rovině a dynamický, na který se mění statický úhel těživa 

v procesu dopravy v důsledku nasypávání, setřásání a částečné destrukce těživa 

(dynamický sypný úhel je vždy menší než statický sypný úhel). Velikost sypných 

úhlů závisí především na fyzikálně-mechanických vlastnostech těživa, provedení 

dopravního zařízení, poměrech při dopravě, změnách prostředí, aj. Stanovují se 

zpravidla podle provozních zkušeností na podobných provozovaných zařízeních 

a v důležitých případech experimentálně. 

Přirozený sypný úhel (klidový) s je úhel, který svírá tečna ke svahu volně 

nasypaného materiálu s vodorovnou rovinou podložky. Laboratorně se zjišťuje tak, 

že do válcové nádoby se nasype sypký materiál, otočí se dnem vzhůru 

a postupným zvedáním válcové nádoby od podložky se vytvoří svah volně 

sypaného materiálu.[6] 

 

 

 

 

Obrázek 1 - měření sypného úhlu vysypáním z válcové nádoby [6] 
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Kusovitost 

vzniká v průběhu procesu rozpojování a je ovlivněna především vlastnostmi 

horninového masivu, způsobem rozpojování, provedením dobývacího 

mechanizmu, aj. Dovolená velikost kusovitosti těživa (tzn. rozměr kusů) pro 

jednotlivé typy dopravních zařízení je uvedena v ČSN 5048 ISO a technických 

podmínkách pro pásové dopravníky. Stanovení velikosti kusovitosti se provádí 

fotografickou cestou s následným vyhodnocením. 

Další důležité technologické vlastnosti těživa ovlivňující provoz a provedení 

dopravních zařízení jsou lepivost a abrazivnost. Obě vlastnosti jsou stanovovány 

laboratorně a z hlediska dopravy se  těživa zařazují do klasifikačních tříd. 

 

Obrázek 2 - příklad kusovitosti materiálu (autor) 
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3 Dopravníky 

Dopravník je zařízení umožňující nepřetržitý pohyb sypkého nebo kusovitého 

materiálu a ucelených jednotek. Zařízení jako takové má mnoho podob a široké 

využití téměř v jakémkoliv technologickém procesu průmyslové výroby. 

S dopravníky se v životě setkáváme téměř na každém kroku. Potkáme je ve 

stavebnictví, v potravinářství, v průmyslové výrobě, v těžebním průmyslu, 

dopravníkem jsou ve své podstatě i jezdící schody, elevátor, např. v metru, ale 

i dopravní pás u pokladny v nákupním centru. [3] [4] 

Základem každého dopravníku je stabilní konstrukce, doplněná o pohon 

a poháněcí prostředek (tažný pás, řetěz, flexovel.). Ten je hlavním prvkem 

dopravníku, který pohybuje přepravovaný materiál a prostřednictvím tažného 

prvku dopravníku předává materiálu energii potřebnou k pohybu. Na základě 

rozlišení tažných prvků můžeme zjednodušeně dopravní zařízení rozdělit na 

dopravníky bez tažného prvku, ke kterým patří především dopravníky šnekové 

a vibrační a dopravníky s tažným prvkem, kam patří například dopravníky pásové, 

lanopásové, korečkové a hřeblové. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - schematický obrázek dopravníku (autor) 
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3.1 Šnekové dopravníky 

Hlavní funkci tohoto dopravníku plní šnekovnice, která je umístěná na hřídeli nebo 

jako bezosá v pevném v korytě poháněná pohonnou jednotkou, nejčastěji 

elektromotorem u kterého může být ještě za pomocí převodovky upraven 

převodový poměr na šnekovnici. Důsledkem otáčení šnekovnice v korytě je posun 

materiálu určeným směrem. Nutnými podmínkami správné funkce šnekového 

dopravníku je pouze částečné plnění příčného profilu dopravníku přepravovaným 

materiálem, a to aby tíha dopravovaného materiálu byla větší, nebo rovna 

odstředivé síle. Jinak by docházelo k vypadávání materiálu z koryta dopravníku. 

Šnekové dopravníky jsou určeny převážně k dopravě sypkých až mírně kusovitých 

materiálů v objemu maximálně do 200 m3h-1. Používají se převážně k dopravě po 

rovině nebo ve stoupání. Šnekové dopravníky nemusí zásadně sloužit pouze 

k dopravě materiálu, ale můžou se použít i jako míchací nebo odvodňovací 

zařízení. [3] [4] 

Hlavními parametry pro návrh a funkční plnění šnekového dopravníku je: 

 konstrukce pohonu a jeho umístění (tažný nebo tlačný), 

 šnekovnice (obvodové, lopatkové, bezosé, plné či kuželové), 

 koryto dopravníku (kruhové nebo tvar U). 

3.2 Vibrační dopravníky 

Dopravníky tohoto typu využívají k dopravě materiálu setrvačných sil, které působí 

na částice dopravovaného materiálu při harmonickém kmitavém pohybu žlabu 

dopravníku. Jsou určeny převážně k dopravě sypkých materiálů na krátkou 

vzdálenost ve vodorovném, svislém nebo úklonném směru. Pracovní rychlost 

dopravníků se pohybuje kolem 0,4 ms-1, a z toho plyne i malá přepravní výkonnost 

těchto zařízení. Dalšími jejich nevýhodami jsou velké nároky na konstrukci 

dopravníku, vysoké namáhání konstrukčních prvků a přenos nežádoucích 

dynamických účinků na podložku dopravníku a až na konstrukci budovy, v níž 

bývají umístěny. [4] [5] 
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Základním konstrukčním prvkem vibračního dopravníku je žlab, většinou ve tvaru 

širokého "U", s asymetrickým vibrátorem kmitavý pohyb. Kmity pohybují se žlabem 

střídavě mezi spodní a vrchní polohou. Ve fázi vrchní polohy žlabu se částice 

oddělují od dna vibračního žlabu a dochází k šikmému pohybu přepravovaného 

materiálu. Tímto způsobem se materiál pohybuje po celé délce dopravníku. 

Hlavními parametry pro návrh funkčního vibračního dopravníku jsou: 

 vhodný pohon (vibrační motor, zdroj kmitů), 

 volba vhodného geometrického uspořádání žlabu, 

 konstrukce pružinového usazení dopravníku. 

3.3 Lanopásové dopravníky 

Jedná se o dopravník s pryžovým pásem a ocelovými příčnými lištami, nesený na 

okrajích ocelovými tažnými oběžnými lany. Napínaný pás je pouze ložným prvkem 

lanopásového dopravníku, tažným prvkem, schopným přenášet velký tah, jsou 

lana poháněná elektromotorem. Využívají se tam, kde je potřeba dosáhnout 

větších dopravních délek a dopravního výkonu. Délka dopravníku v jedné sekci je 

i 500 m. Jedná se o dopravník, který je tvořen podpěrnou konstrukcí se stojany 

kladek nesoucích lana. Hlavními výhodami těchto dopravníků (oproti například 

pásovým dopravníkům) jsou menší mechanické odpory nosného prvku a větší 

pevnost tažných prvků. Naproti tomu hlavními nevýhodami jsou komplikovanější 

konstrukce (a vyšší pořizovací náklady) a menší přepravní výkon (podmíněný 

eliminací prokluzu mezi pásem a tažnými lany). [4] [5] 

Hlavní části lanopásového dopravníku: 

 Poháněcí stanice – prostřednictvím pohonné jednotky a převodu 

přenáší přes kladky tažnou sílu na lana. Na poháněcí stanici je 

umístěn i volný buben nosného pásu. 

 Vratná stanice – osazená volnými kladkami tažných lan a volným 

bubnem nosného pásu slouží k nezávislému napínání jak tažných 

lan, tak nosného prvku. 
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 Střední díl dopravníku – je tvořen podpěrami z ocelových profilů 

osazených příčnými nosníky s podpůrnými kladkami. 

3.4 Korečkové dopravníky 

Korečkové dopravníky, někdy nazývané jako elevátory, jsou určeny převážně 

k šikmé až kolmé dopravě sypkých, zrnitých a kusovitých materiálů. Dopravní 

výkon je přímo závislý na konstrukci dopravníku. Hlavními výhodami korečkových 

dopravníků jsou nízká spotřeba energie (díky částečnému hmotnostnímu vyvážení 

obou větví), možnost jejich zalomení v podélné ose, možnost výrovy kompletní 

konstrukce z oceli a jejich využití v podmínkách s vysokou teplotou prostředí 

a přepravovaného materiálu. 

Hlavní části korečkového dopravníku: 

 Poháněcí stanice – pomocí pohonné jednotky a převodového 

zařízení zajišťuje přenos tažné síly na řetězová kola nebo tažný 

buben. Důležitým prvkem poháněcí stanice je i systém brzd, který 

v případě zastavení dopravníku musí udržet v klidu celou konstrukci 

nosných prvků včetně materiálu. 

 Vratná stanice – plní funkci napínacího mechanizmu. 

 Tažný prvek – je tvořen nekonečným pásem v případě pásového 

korečkového dopravníku, nebo korečkovým nekonečným řetězem. 

 Nosný prvek – jsou korečky řazené za sebe po celé délce tažného 

prvku. Podle konstrukce dopravníku jsou připevněny šrouby 

k tažnému pásu, nebo čepy ke korečkovému řetězu.  

3.5 Hřeblové dopravníky 

Tento typ dopravníku je určen k přímočaré vodorovné a úklonné dopravě zrnitých 

až kusovitých, sypkých a neabrazivních materiálů, jako je například uhlí. Délky 

dopravníků mohou dosahovat až 250 m a jsou schopny přepravit až 3000 th-1. 

Rychlost dopravníku se pohybuje okolo 1ms-1. Přepravní funkci hřeblového 

dopravníku zajišťuje nekonečný řetěz osazený hřebly, která hrnou přepravovaný 

materiál korytem dopravníku.  
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Hlavními konstrukčními částmi jsou: 

 Poháněcí stanice – v příčném, nebo podélném uspořádání zajišťuje 

přenos tažné síly na tažný prvek prostřednictvím řetězového kola. 

 Vratná stanice – je osazena řetězovými koly a plní funkci napínacího 

prvku. 

 Trať dopravníku – je tvořena korytem ve taru nejčastěji písmene „U“  

usazeným na podpěrách z ocelových nosníků. Ke snížení opotřebení 

třením materiálu se třecí plochy vykládají materiálem s vyšší 

otěruvzdorností. 

 Hřeblový řetěz – jeden nebo dva nekonečné řetězy s centrálním, 

nebo bočním uspořádáním, kolmo na podélnou osu. Jsou osazené 

příčnými hřebly s roztečí dle konstrukce dopravníku v rozmezí 0,5 až 

1 m. 

Výhodami těchto dopravníků jsou pevná a tuhá konstrukce s možností užití 

v prostředí s vyšší teplotou okolí i materiálu a částečná možnost vychýlení trati 

v příčném i kolmém směru. Nevýhodami jsou velká hmotnost konstrukčních prvků, 

vysoká míra opotřebení žlabů a poměrně vysoká energetická náročnost jejich 

provozu. 

3.6 Pásové dopravníky 

Jsou pravděpodobně nejběžnějším typem dopravníků. Určeny jsou pro 

přímočarou vodorovnou až úklonnou dopravu sypkých, až mírně kusovitých hmot 

jakými jsou např. uhlí, těžené zeminy v povrchových hnědouhelných lomech, 

pískovnách apod. Unášecím a zároveň tažným prvkem pásových dopravníků 

je nekonečný dopravní pás obíhající mezi poháněcí a vratnou stanicí. [4] [5] 

Výhodami přepravy materiálů pomocí pásových dopravníků jsou hlavně jejich 

kontinuální doprava s poměrně velkým výkonem (až 12000 m3h-1), malé odpory, 

poměrně tichý chod a celkem jednoduchá konstrukce. Právě díky konstrukci jsou 

dopravníky lehce sestavitelné nebo přemístitelné v rámci celku. Nevýhodou 

je poměrně náročná údržba a riziko průrazu dopravního pásu v případě dopravy 

kusovitých materiálů. Jednotlivé dopravníky je možno spojovat do dopravních 
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celků bez nutnosti zachování přímého směru, bez omezení přepravních 

vzdáleností. Konstrukčně se pásový dopravník skládá z poháněcí stanice, 

středními díly s válečkovými stolicemi, vratné stanice, dopravního pásu 

a doplňkových zařízení. 

Pásové dopravníky dělíme na dopravníky pásové dopravy a technologické 

dopravníky. 

3.6.1 Části pásových dopravníků 

Konstrukce 

Základním stavebním prvkem pásového dopravníku je nosná konstrukce pro 

válečkové stolice, potažmo unášecí prvek, kterým je dopravní pás. Jedná se 

o konstrukci z ocelových profilů. Válečkové stolice jsou nosníky umístěné na horní 

části konstrukce kolmo k ose pohybu dopravního pásu a jsou osazeny jedním, 

dvěmi a více válečky ve vrchní stolici na vytvoření tvaru korýtka a jedním ve 

spodní pro vedení pásu. Krajní válečky vrchní stolice jsou vůči prostřednímu 

upevněny ve sklonu 30 – 40°, čímž deformují dopravní pás po nich běžící do 

korýtka. Sklon krajních válečků ve válečkové stolici se udává tzv. korýtkovost pásu 

a má velký vliv na vedení dopravního pásu, na průřez dopravovaného materiálu 

a tím i na výkonu dopravníku. Jinou možností konstrukčního řešení je válečková 

girlanda, v níž jsou válečky spojeny mezi sebou čepem a zavěšeny přímo na 

konstrukci. Výhodou tohoto řešení je větší vůle v pohybu válečků v girlandě a tím 

menší opotřebení dopravního pásu, nevýhodou pak je pracnější výměna 

jednotlivých válečků v girlandě. Na hlavní konstrukci dopravníku je umístěna 

rozvodna, pohonné jednotky včetně převodovek a bubnů a napínací 

mechanizmus. 
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Obrázek 4 - nosná konstrukce pásového dopravníku (autor) 

Poháněcí stanice 

Funkcí poháněcí stanice je přenos točivého momentu motoru a převodovky na 

tažný prvek dopravníku. Tento proces je zajištěn využitím třecí síly mezi 

poháněcím bubnem pohonné jednotky a vlastním dopravním pásem. Významnou 

veličinou ve funkci přenosu sil na tažný prvek je velikost třecí plochy mezi 

dopravním pásem a hnacím bubnem. V případě použití jednoho bubnu je třecí 

plocha pouze 50% plochy bubnu. Zvětšení opásání dosáhneme buď zařazením 

přítlačného válce, nebo konstrukcí stanice jako dvou bubnové, které mohou být 

také ještě doplněny přítlačným válcem. Zmíněnými technickými úpravami 

dokážeme ovlivnit opásání bubnů u jednobubnové stanice v rozmezí 180 – 250°, 

u dvoububnové až 2 x 220°, což má podstatný vliv na vlastní konstrukci a 

parametry pohonné jednotky. [4] [5] 

Kromě přenosu tažných sil plní poháněcí stanice pásového dopravníku i funkci 

přesypu materiálu na následující dopravník. Poháněcí stanice bývá často osazena 

i stěračem nálepů na spodní větvi a pojistným zařízením proti nabalení bubnu. 
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Obrázek 5 - poháněcí stanice pásového dopravníku (autor) 

Vratná stanice 

Vratná (někdy nazývaná koncová) stanice pásového dopravníku má hlavní funkci 

ve změně směru pohybu dopravního pásu. Dále plní i funkci kotvícího bodu pro 

vyrovnání tahových a napínacích sil v pásu. Vratná stanice slouží i jako násypka 

pro přebírání přepravovaného materiálu z předchozího dopravníku. [4] [5] 

Konstrukčně se jedná o konstrukci z ocelových nosníků osazenou vratným 

bubnem a násypkou. Vratná stanice je jištěna pojistným zařízením proti nabalení 

bubnu. Násypka je po celé délce osazena odpruženými dopadovými válečky 

k tlumení pádu přesýpaného materiálu. Podstavu stanice tvoří ocelové nosníky 

upravené pro smýkání. [4] [5] 
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Obrázek 6 - vratná stanice pásového dopravníku (autor) 

 

Dopravní pás 

Dopravní pás je složen z vlastní nosné kostry, která je zároveň tažnou částí, 

vrchní a spodní krycí gumy (chrání kostru před průrazy a opotřebením) a bočním 

nárazníkem. [4] 

Dopravní pásy se dělí podle stavby vnitřní kostry na pásy s textilní, nebo 

ocelokordovou vložkou. Každý z nich má jiné provozní vlastnosti, svoje výhody 

i nevýhody, jinou technologii spojování a jiné požadavky na vlastní konstrukci 

pásových dopravníků. Proto je nutné před instalací vlastního dopravníku 

rozhodnout o použitém druhu dopravního pásu. [4] 
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Obrázek 7 - Průřez gumotextilním a ocelokordovým pásem (autor) 

Pásy s textilní vložkou:  

Kostra těchto pásů je tvořena tkaninou (kordem) vyrobenou z vysoce odolného 

a pevného textilu. Složena bývá ze dvou až šesti vrstev tkaniny z polyamidu (P), 

nebo polyesteru v osnově a polyamidu v útku (EP). 

Gumotextilní pásy se vyrábějí v šířích 400 až 2400 mm, s pevností v tahu od 200 

do 3500 Nmm-1. Spojování gumotextilních dopravních pásů je možné studenou 

i teplou vulkanizací dvou nebo trojstupňovou technologií. [5] 

Jedním z nejdůležitějších parametrů u pásů s textilní vložkou je jejich krycí vrstva. 

V tabulce níže uvádím rozdělení krytí podle DIN 22 102. Krycí vrstvy musí být 

dostatečně silné, aby vydrželi postupné opotřebení které bývá postupné 

a rovnoměrné a tím ochránili kostru pásu před mechanickým opotřebením.  
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Tabulka 4 – třídy dopravních pásů (autor) 

dopravní 
pás 

kategorie přepravovaný materiál 
doporučená 

teplota povrchu 
pásu 

doporučená 
teplota prostředí 

Sh
o

ck
b

el
t 

A abrazivní, ostrohranný a kusovitý materiál 

do +70°C 
od -25°C                      
do +60°C 

AA velmi abrazivní, zrnitý a sypký materiál 

M abrazivní, ostrohranný a kusovitý materiál 

N 
mírně abrazivní, ostrohranný a kusovitý 

materiál 

NAA 
velmi abrazivní a ostrohranný  méně 

kusovitý materiál 

R abrazivní a ostrohranný materiál   
od -50°C                      
do +60°C 

Fi
re

lb
el

t V přeprava hořlavých materiálů v podzemí   
od 0°C                                    

do +60°C 

K 
sypký a kusovitý materiál v prostředí s 

nebezpečím vzniku výbuchu a šíření požáru 
do +70°C 

od -25°C                      
do +60°C 

Th
er

m
b

el
t D horký sypký a kusovitý materiál do +125°C 

od -20°C                                           
do +80°C 

H horký sypký a kusovitý materiál do +150°C 

T3 horký sypký a kusovitý materiál do +175°C 

Fr
o

st
b

el
t 

R abrazivní a ostrohranný materiál   
od -50°C                      
do +60°C 

Ec
o

tu
b

el
t A abrazivní, ostrohranný a kusovitý materiál 

do +70°C 
od -25°C                      
do +60°C 

AA velmi abrazivní, zrnitý a sypký materiál 

D horký sypký a kusovitý materiál do +125°C 
od -20°C                                           
do +80°C 

O
ilb

el
t 

G 
olejové a mastné materiály obsahující 

organické rozpouštědla a pohonné hmoty 
do +70°C 

od -25°C                      
do +60°C 

GT minerální oleje do +120°C 
od -20°C                                           
do +80°C 

GMOR minerální oleje do +70°C 
od -15°C                              
do +60°C 

C
h

em
ic

al
b

el
t 

C 
materiál obsahující anorganické kyseliny   a 

zásady 
do +70°C 

od -20°C                                           
do +70°C 
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Klady použití: 

 Odolnost proti ohybu – možnost použití bubnů s menším průměrem a 

větším opásáním, větší korýtkovost. 

 Menší měrná hmotnost – slabší pohony i konstrukce dopravníku. 

 Spojování pásu – méně pracné, časově i cenově výhodnější. 

 Cena – vzhledem k použitým materiálům a pracnosti výroby je nižší 

cena. 

 

Zápory použití: 

 Průraznost – horší odolnost proti průrazům.  

 Nižší pevnost v tahu.  

 Větší délkové změny vlivem teplot a pracovního zatížení. 

 

Hlavními výrobci pásu s textilní vložkou jsou Matador, Sava, Dunlop, Bridigestone, 

Semperit, aj. 

Pásy s ocelokordovou vložkou: 

Hlavní nosnou částí pásů v této kategorii je kostra tvořená soustavou ocelových 

lan zalitých v gumovém obalu. Kostru kryjí shora i ze spodu vrstvy krycí gumy 

a z boku gumové nárazníky. Do podmínek s předpokladem těžby materiálu 

s pravděpodobností průrazů se kostra ještě kryje protiprůrazovou vrstvou. 

Pásy s ocelokordovou vložkou se vyrábějí v šířích 1000 až 2000 mm, s pevností 

v tahu 1000 až 5000 Nmm-1. [5] 
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Klady použití: 

 Vysoká pevnost v tahu – možné větší délky dopravníků. 

 Malé délkové změny v závislosti na teplotě a provozním zatížení. 

 Předpětí ocelových kordů ve výrobě – pás drží směr provozu a nemá 

sklony k vybočování. 

Zápory použití: 

- Nízká odolnost proti průrazu – obnažení lan kostry znamená korozi 

a zhoršení vlastností. 

- Nízká odolnost proti průřezu – i malý řez mezi lanky se rychle šíří celou 

délkou pásu. 

- Spojování – pracné a tím i časově a cenově náročné. 

- Vyšší měrná hmotnost – má vliv na požadavky pohonu i konstrukce 

dopravníku. 

Hlavními výrobci dopravních pásů s ocelovými kordy jsou Matador a Semperit. 

 

3.6.2 Příslušenství 

Stěrače – konstrukčně se jedná o ocelové nosníky vybavené stíracím 

materiálem, umístěné na spodní větvi nebo na poháněcím bubnu pásového 

dopravníku. Jejich funkcí je stěr nálepů z gumového pásu. 

Shrnovače – ocelová konstrukce podobná stěrači, umístěná na vrchní 

větvi dopravníku. V určeném místě mají za úkol shrnout materiál z dopravního 

pásu.  

Napínací mechanizmy – mohou být součástí vratné stanice (většinou 

šroubové mechanizmy), nebo gravitační (napínání přes napínací a směrové bubny 

pomocí definované zátěže). 
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4 Pomocná technologie 

V rámci provozu těžební technologie jsou nejdůležitějšími prvky bezesporu těžící 

mechanizmus (např. rýpadlo, nakladač), dopravníky, ale bez prvků pomocné 

technologie, by byl kontinuální provoz neefektivní možná až neschopný života. 

Pod pojmem pomocná technologie je zahrnuto především zařízení pro shazování 

materiálu z pásového dopravníku v daném místě, zařízení k drcení kusovitých 

materiálů, zařízení ke změně směru toku materiálu, případně zařízení ke třídění 

požadované frakce vytěženého materiálu.  Vzhledem k provozu uvažovanému 

v této práci se dále budu zabývat jen specifickými technologiemi používanými ve 

společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o. 

4.1 Drtiče 

Při těžbě surovin se sklony ke kusovitosti, bývá zpravidla součástí 

technologického celku zařízení, které kusovité horniny nadrtí na drobnější frakci. 

Tato úprava suroviny je potřeba buď z důvodu úpravy finálního produktu, nebo 

snížení hmotnosti kusovitých pevných částí vzhledem k jejich negativnímu vlivu na 

poškozování dopravníku.  

Drtiče se jsou umístěny jako semistabilní celky doplněné o třídící jednotky. 

Vzhledem k tématu mé práce, umístění těchto celků na stabilních dopravnících 

a obsáhlosti jejich konstrukce se jim ve své práci podrobně nebudu konkrétně 

věnovat. 

4.1.1 Čelisťový drtič 

Čelisťový drtič je určen pro primární a sekundární drcení převážně suchého nebo 

mírně vlhkého materiálu pod kompresním tlakem do 320 MPa a používá se 

zejména v hornictví pro drcení a úpravě vytěženého materiálu, ve stavebnictví, při 

stavbě dálnic a železnic. 

Princip drtiče je založen na přenosu kroutícího momentu od motoru přes buben na 

pohyblivou čelist pomocí excentrické hřídele. Přísun materiálu do drtiče je přes 

vibrační podávač a následně materiál padá do tělesa drtiče mezi pohyblivou čelist 

proti pevné čelisti (konstrukce půl V nebo V konstrukce), při kterém dochází vlivem 
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síly k drcení materiálu. Složka drtící síly nadzvedává materiál a materiál pak 

propadává snižující se štěrbinou mezi pevnou a pohyblivou čelistí. Pohyb 

materiálu je periodický v závislosti na otáčkách excentrické hřídele. Největší drtící 

účinek je na vstupu do štěrbiny drtiče. 

Tento drtič je založen na jednoduchém kývavém pohybu jedné čelisti proti statické 

pozici druhé čelisti. Osa kyvadla je umístěna na rámu drtiče, na které kyvadlo 

s pohyblivou čelistí vykonává zmíněný kývavý pohyb vůči pevné čelisti spojené 

pevně s rámem drtiče. Kývavý pohyb kyvadla je způsoben přenosem otáčení 

výstředného hřídele na pohyb ojnice, která svůj pohyb přenáší přes vzpěrné desky 

na kyvadlo. 

Hlavní výhody lze spatřovat ve velkém stupni drcení materiálu, velké možnosti 

nastavení velikosti a frakce výstupního zrna, relativně jednoduché, pevné a odolné 

konstrukci a jednoduchém způsobu mazání materiálových částí drtiče včetně 

údržby a nízkých provozních nákladech. Nezanedbatelná je také nízká hladina 

hluku při procesu drcení a malá prašnost. Při použití prstového třídiče za 

podávacím stolem se odděluje kamenivo od hlušiny. 

Kapacita výkonu kolísá od cca 5 do 800 t/h, s výkonem motoru od 15-220 kW.  

Rozměry vstupního otvoru čelisťového drtiče se pohybují od 400x250 mm až po 

cca 1200x 1500 mm. Vstupní a výstupní zrno má velikost od 200 mm - 20 mm.  

V dnešní době se klade velký důraz na bezpečnost drtícího procesu, zejména při 

ucpání prostoru mezi čelistmi a z toho důvodu se navrhují sofistikovanější řešení 

uvolnění mezičelistního prostoru při poruše resp. ucpání materiálem založeném na 

hydraulickém komorovém principu posunutí pohyblivé čelisti.  
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Obrázek 8 - čelisťový drtič DCJ 750 [10] 

 

4.1.2 Kuželový drtič 

Je vhodný pro sekundární drcení při drcení v oběhovém drtícím systému pro 

těžené materiály, ve stavebnictví, v průmyslu apod. (ruda, měď, vápenec, křemen, 

atd.). Vstupní zrno je obvykle velké max. 500 mm. Systém drcení je založen na 

drcení vstupního materiálu mezi vnitřním tělesem drtiče a vertikálně se otáčejícím 

drtícím kuželem.  

Kužel je uložen na hřídeli ve vedení excentricky, tudíž není vždy stejně velký drtící 

meziprostor mezi kuželem a tělesem drtiče. Kromě toho lze regulací vyosení 

kužele nastavovat velikost granulometrické frakce výstupního zrna.  Konstrukčně 

je krouticí moment na drtící kužel přenášen od elektromotoru přes řemenový 

a kuželočelní převod. 
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Tyto typy drtičů jsou charakteristické kapacitou od 60 do 1000 t/h, přičemž vstupní 

zrno je v rozmezí 18-280 mm a výstupní od 0 po 119 mm, výkon elektromotoru až 

300 kW. Průměr kužele obvykle až max. 2200 mm. 

Mezi nejdůležitější přednosti drtiče patří možnost hydraulického nastavení polohy 

drtícího kužele a tím vynikající regulace velikosti výstupního zrna, vysoká 

produktivita, dlouhá životnost, jednoduchá údržba a vynikající poměr mezi cenou 

a kapacitou drcení.  

 

 

Obrázek 9 - konstrukce kuželového drtiče [7] 

4.1.3 Odrazový a kladivový drtič 

Nárazový drtič patří mezi typy drtičů používaných převážně v hornictví, dopravě, 

energetice, stavebnictví a také v chemickém průmyslu. Je vhodný pro široký 

rozsah drcení materiálu a vyznačuje se zejména vysokým drtícím výkonem, 

jednoduchou údržbou a obsluhou a bezpečným provozem. Výsledná podrcená 

struktura má kubickou strukturu bez trhlin. Obvykle tento drtič se používá při 

drcení hrubého, středního materiálu až jemného materiálu (uhlí, vápenec, cement) 

s velikostí vstupního zrna max. 500 mm a max. kompresním tlakem 360 MPa.  

Základním principem mechanismu drcení nárazového drtiče je drcení pomocí 

rázové síly. Materiál je drcen již při svém vstupu dopadem na unášeče rotoru 

bubnu, kde se odráží a dopadá na kladiva drtiče (primární drcení). Následně 
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materiál dopadá zpátky na rotor a pomocí unášečů opětovně je materiál vymrštěn 

na kladiva drtiče (sekundární drcení).  

Terciální drcení nastává následně po dopadu materiálu na rotor a pomocí unášečů 

je následně materiál vymrštěn na dopadovou plochu. Celý proces je opakován až 

do požadované zrnitosti materiálu. Propadový materiál je dále zpracováván 

a tříděn. Velikost výstupního zrna lze korigovat velikostí meziprostoru mezi 

rotorem s unášeči a kladivy. Kladivový drtič se od nárazového drtiče liší soustavou 

kladiv volně umístěných v rotoru drtiče.    

Výkon drcení v tomto typu drtiče je obvykle 15-850 t/h s výkonem elektromotoru 

55 až 900 kW a rozměry rotoru cca od 1000x 1000 mm pro 2000mmx 2000 mm. 

Velikost vstupního otvoru drtiče pro proces drcení je od cca 400x1000 mm po cca 

1500x 2000 mm. Maximální rozměry drtiče od 2000x1500x2500 mm po cca 

4000x4000x5000mm. 

 
Obrázek 10 - odrazový drtič [8] 
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Obrázek 11 - kladivový drtič [8] 

4.2 Třídiče 

Třídění patří mezi základní úpravárenské procesy, jimiž se podle velikosti frakce 

oddělují (třídí) zrna. Třídiče jsou strojní zařízení, na kterých se provádí rozdělení 

nerostných surovin nebo úpravnických produktů podle velikosti zrn. 

K  mechanickému třídění se používají roštové nebo sítové třídiče. 

Třídění se provádí z různých technologických důvodů a to: 

 Předběžné třídění - oddělují se velké kusy rubaniny před vstupem do 

úpravny nebo se naopak odtřídí jemné a prachové částice. 

 Přípravné třídění - surovinu rozdělíme na zrnitostní třídy vhodné k dalšímu 

ekonomickému zpracování. 

 Finální třídění - získání produktů určitého zrnitostního složení, které je 

požadováno odběrateli, tzv. obchodní skupiny. 
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Obecné požadavky na třídiče: 

 vysoká účinnost třídění, 

 co nejmenší hmotnost třídiče a jeho rozměry, 

 vyvážené pohybující se hmoty, aby byl dynamický součinitel co nejmenší, 

 dosahování požadovaného výkonu a účinnosti při zvýšené vlhkosti 

a lepivosti tříděné suroviny, 

 třídič nesmí surovinu během třídění drtit, 

 jednoduchá konstrukce a dobře přístupné hlavní uzly třídiče pro  údržbu. 

 

Sypká nerostná surovina je rozdělována na několik zrnitostních  tříd se známým 

rozmezím velikostí zrn. Dělící hranice mezi dvěma  zrnitostními třídami je určena 

velikostí otvorů síta, které bylo  použito pro třídění. Hrubší zrna která neprošla 

otvory nazýváme přepad síta nebo nadsítné (u roštových třídičů nadroštné) zrna,  

která propadla oky nazýváme propadem síta nebo podsítné (podroštné). 

 

 
 

Obrázek 12 - vibrační třídič VKT [10] 
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 Třídící plochy 

 

Pracovním ústrojí třídičů je třídící plocha na které probíhá  třídění. U roštů bývá 

tvořena pevnými nebo pohyblivými roštnicemi  různě tvarovanými. 

U sítových třídičů to bývají děrované plechy nebo plochy z ocelových drátů nebo 

jemnější z bronzu, nerezové oceli popř. umělých hmot a gumy. 

Rovněž tvar otvoru má pro třídění význam. Např. při stejné šířce třídícího otvoru je 

jiná účinná propadová plocha u kruhového, čtvercového nebo obdélníkového a 

štěrbinového tvaru. Nejpřesnější výsledky třídění dávají třídiče s otvory 

čtvercovými nebo kruhovými. 

Na velikosti účinné třídící plochy k celkové třídící ploše třídiče závisí průběh a 

výsledek třídícího procesu. Účinná třídící plocha zahrnuje všechny dílčí plochy 

otvorů v celkové třídící ploše. Nazývá se propadová plocha. 

Průmyslově používané třídiče různých typů a konstrukcí se vzájemně odlišují 

 pohybem sítové plochy, 

 způsobem vyvolání pohybu třídící plochy, 

 zrnitostí tříděné suroviny, 

 suchým nebo mokrým provozem. 

 
 Podle pohybu sítové třídící plochy na 

 třídiče se stejnosměrným pohybem, 

 s výkyvným vibračním pohybem, 

 třídiče s kmitavým (vibračním) pohybem třídící plochy. 

Aby mohlo třídění probíhat musí být zrychlení třídící plochy výrazně větší než je 

gravitační zrychlení, které působí na zrna po dobu třídění na ploše. Zároveň musí 

být překonány síly adhezní mezi zrny, tření zrn o plochu a setrvačnost hmoty zrn. 

Za nepříznivých podmínek nedojde ke třídění (např. při vysoké vrstvě materiálu na 

ploše a velkém podílu tzv. hraničních zrn v surovině). Pak dochází k ucpání otvorů 

v třídící ploše. 
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Třídiče s kmitavým pohybem třídící plochy ve svislé rovině.  

Plochy vykonávají kývavý nebo kmitavý pohyb, kterým vznikají setrvačné síly. Ty 

jsou tím větší čím nerovnoměrněji jsou rozloženy pohybující částice. Jako každá  

kmitající soustava mají i třídiče s kmitavým pohybem vlastní  kmitočet. Kritický 

kmitočet může i poškodit třídič nebo jeho nosnou konstrukci, proto je nutné dbát 

rovnoměrnému rozložení materiálu na třídících plochách. 

Rozdělujeme je podle tvaru kmitů: 

 

Třídiče s kruhovými kmity.  

Vhodné pro třídění za sucha i za mokra. Změnou smyslu otáčení je  možno třídič 

přizpůsobit třídění těžko tříditelných materiálů. V  tomto případě je třeba dát sítové 

ploše větší sklon. 

Třídiče s excentrickým hřídelem  jehož excentricita omezuje amplitudu kmitů se 

používají při třídění hrubších zrn. Sklon sítové plochy bývá 8 - 10o . Počet otáček 

hřídele 120 - 200  ot.min-1. Excentricita 40 - 100 mm. Pokud jsou 2 excentrické 

hřídele  se setrvačníky s nevyváženou hmotou bývají spřažené. Pro jednoklikové 

třídiče umístěné na pružinách bývá vyšší počet  otáček 900-2500 ot.min-1, sklon 

12 - 25o a menší amplituda 3-10 mm. Používají se pro třídění středního a hrubšího 

zrna. Třídiče s nevyváženým rotujícím systémem  nemají centrální hřídel  uložen v 

základním rámu, ale v rámu sítové plochy. Na hřídeli je  setrvačník s nevývažkem 

a korba je uložena na relativně měkkých  pérech. Předností je jednoduchá 

konstrukce a snadná nastavitelnost  amplitudy pomocí změny polohy nevývažku. 

Použití hlavně pro  jemnější zrno. Amplituda je 20 mm. Počet otáček až 3000 

ot.min-1. 

Třídiče s eliptickými kmity  

Odstraňují nevýhody s kruhovými a přímočarými pohyby a spojují  jejich přednosti. 

Nevýhodou třídičů s kruhovými pohyby je poměrně strmý úhel vrhu a  z toho 

vyplývající malá rychlost pohybu materiálu po sítu. Tato se  musí dosahovat 

zvýšením sklonu sítové plochy. Výhodou je uvolňování  zaklíněných zrn vlivem 
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rotačního pohybu. U třídičů s přímočarými  kmity je úhel vrhu dán nastavením 

opěrných per, případně vodítek. 

Eliptické kmity se u třídičů docilují různými způsoby v  závislosti na jejich 

konstrukci: Na rámu sítové plochy spojené péry se základovým rámem je  umístěn 

otáčející se setrvačník s nevývažkem. Základový rám leží na  elastických 

podložkách. 

Eliptických kmitů se docílí pomocí třech nevyvážených  synchronizovaných 

setrvačníků jejichž fázové nadstavení je možné  měnit. Jednoklikový třídič na 

jedné straně má excentrický hřídel a  na druhé je podepřen pérem nebo zavěšen. 

Sítová plocha vykonává  blíže hřídele kruhový pohyb uprostřed eliptický a na konci 

kývavý.  Funkčně se zařazují např. tam, kde dvouklikové třídiče. Třídiče s 

eliptickými kmity se používají tam, kde s kruhovými a při  dobrém nadstavení mají 

tytéž výkony. Sklon sítové plochy může být  podstatně menší. 

 

Třídiče s přímočarými kmity   

Rám s třídící plochou je upevněn ve vodících pérech, takže body  sítové plochy při 

malé amplitudě a relativně dlouhých pérech  vykonávají přímočarý pohyb. Dnes 

jsou však již málo používané. 

Běžnější jsou dnes tzv. samobalanční třídiče, které mají dva  nevyvážené hřídele 

otáčející se proti sobě. Otáčky hřídelů jsou  synchronizovány tak, že se složky 

rovnoběžné s rovinou síta vyruší  a složky působící kolmo k rovině síta vyvolávají 

kmity.  Rozkmit samobalančních třídičů se pohybuje v rozmezí 9-18 mm. Počet  

kmitů 500-1000 .min-1. Úhel vrhu 30-45o, úhel sklonu 0-6o . Používají se jako 

odvodňovací třídiče a jsou vhodné i k třídění  horkých materiálů neboť budící 

zařízení může být dostatečně  vzdáleno od tříděného materiálu. 
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Amplituda není stálá, neboť nemají výstředníkový hřídel. Velikost  amplitudy je 

dána: 

 počtem otáček hřídelí s nevývažky, 

 hmotností nevývažků, 

 vzdáleností nevývažků od osy otáčení, 

 pružností součástí, na kterých je skříň uložena, 

 množstvím tříděného materiálu na sítě, 

 Při přetížení třídiče dochází k útlumu kmitů - nedokonalé třídění. 

 

Obrázek 13 – samobalanční třídič (autor)  
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5 Použitá technologie pásových dopravníků na lomu ve 

Chbanech 

5.1 Popis stávající pásové dopravy a technologie 

5.1.1 Dálková pasová doprava 

Čelním kolovým nakladačem je těžená surovina nakládána na nákladní vozidla 

typu dampr a je přivážena k násypce a čelním  kolovým nakladačem nakládána do 

hrubo třídiče ROBO TRAC dodaný firmou Extec s výstupní štěrbinou 250 mm, 

který zásobuje dálkovou pásovou dopravu (dále jen DPD). DPD se skládá z pěti 

pásových dopravníků (dále jen PD), které mají označení PD 5 – PD1. Surovina je 

dopravována na depo, pod kterým jsou umístěny tři vibrační násypky. Použití 

deponování materiálu nad násypkami je nutné z důvodu, netěžebních směn byl 

možný provoz třídící technologie. Nadsítné z hrubo třídiče je damprem 

dopravováno na depo k podávacímu vibračnímu stolu (5) před čelisťový drtič (6). 

Pokud se těží světlé polohy je tento materiál dopravován mobilním pásovým 

dopravníkem (dále je MPD). Čelní kolový nakladač sype materiál do mobilní 

vibrační násypky (MVN 1) přes MPD 1 a MPD2 na PD 3.  DPD se materiál dopraví 

na PD 2 na který je možná instalace mobilního šikmého shrnovače (dále jen 

MŠS). Tento MŠS 1 zajistí změnu toku materiálu na MPD 3, který jej uloží na 

deponii.    

5.1.2  Technologie třídění 

Násypkami (2_1, 2_2 a 2_3) je materiál průběžně sypán na vibrační podávací 

stoly (3_1, 3_2 a 3_3) a PD (4) na kterém je umístěna pásová váha a permanentní 

magnet (5) do čelisťového drtiče (6). Současně se do čelisťového drtiče (6) přes 

podávací stůl (7) dopravuje frakce > 250 mm. DP (8) dopravuje materiál k prvnímu 

(mokrému) třídiči (9) o výkonu 250 t suroviny za hodinu. Ze vstupní suroviny jsou 

na něm vytříděny frakce pod 4 mm, 4 – 32 mm a nad 32 mm. Frakce 0 – 4 mm jde 

do dehydrátoru (19) a PD (22) a (23) na expediční deponii. Frakce 4 – 32 mm  je 

přivedena do pračky štěrku (24) a PD (25) dopravována dále ke druhému 

(suchému) třídiči (26) o výkonu 150 t/h. Štěrk je zde tříděn na frakce 4 – 8 mm, 8 – 
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16 mm a 16 – 32 mm a následnými PD (27 – 32) dopravován na deponie 

jednotlivých frakcí. Frakce nad 32 mm je vracena pásem PD (10) do násypky (11), 

podávací stůl (12) do kuželových drtičů (13, 14). Z kuželových drtičů PD (15) na 

přesyp kde je dvoucestná klapka rozdělující změnu toku materiálu na PD (16), 

který je recyklační a dopravuje materiál k opětovnému přetřídění nebo na PD (17 a 

18) k uložení frakce 0 – 63 mm na expediční deponii. Z dehydrátoru (19) přes 

vertikální pumpu se kalová voda dopraví do hydrocyklonu (21) ze kterého se 

recyklačním potrubím vracejí jemné podíly na dehydrátor (19) a kalová voda se 

potrubím dopraví na kalová pole (34).    

 

5.2 Navrhované úpravy 

Všechny dopravníky jsou konstrukce od firmy Podzimek, mají konstrukční rychlost 

pásu 1,25 m/s, pogumovaný poháněcí válec, válečková dopadová lože, hlavní 

břitový stěrač se závažím a šípový stěrač na dolní větvi. Tato konstrukce pásů 

dává velké možnosti pro úpravy a vylepšení a to jak z hlediska ekologického 

(např. snížení prašnosti v okolí přesypů), tak z hlediska ekonomického (např. 

provozní náklady na elektřinu, opravy a prostoje při poruchách). 

 

 

5.2.1 Dopadové lože 

V místě přesypu pásových dopravníků absorbuje dopadové lože nárazovou 

energii materiálu dopadajícího z výšky na dopravní pás. Dopadové lože poskytuje 

maximální podporu pásu v celé délce a šířce zóny nakládání materiálu a 

preventivně zabraňuje poškození dopravního pásu a minimalizuje spad materiálu. 

Technické vlastnosti 

Dopadová lože jsou vyráběna dle specifikací zákazníka, aby bylo možné je 

snadno umístit na již existující dopravníky. Jednotlivé dopadové lišty jsou 
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upevněny na konstrukci dopadového lože pomocí šroubů M16 nebo M12 podle 

typu a rozměrů lišty. 

Základní rozměry dopadových lišt 

 100x50x1220 mm, 

 100x75x1220 mm, 

 100x100x1220 mm. 

 

Výhody systému 

 snadná instalace a možnost variabilního uspořádání dopadu, 

 tlumí nárazy způsobené dopadajícím materiálem, 

 zvyšuje životnost dopravního pásu a komponentů dopravníku,  

 nedochází k prověšení pásu při zatížení dopadajícím materiálem. 

 

 

Obrázek 14 - 3D model dopadového lože (autor) 
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Obrázek 15 - výroba a použití dopadového lože (autor) 

 

5.2.2 Stěrače dopravních pásů 

Stírání dopravních pásů několikanásobným stíracím systémem adresně řešeným 

pro danou situaci, který neklade zvláštní nároky na údržbu, je však účinný a velmi 

šetrný k dopravnímu pásmu. Technologická řešení nabízí systémy pro všechny 

možné aplikace. Systémy se sestávají z předstěrače a jednoho nebo více hlavních 

stěračů pro účinné odstranění nálepů bez rizika poškození pásu nebo jeho 

mechanických spojů.  

Předstěrač je uložen na čelní straně poháněcího bubnu, přímo pod shazovací 

parabolickou dráhou dopravovaného materiálu a odstraňuje cca 80 – 90 % nálepů. 

Hlavní stěrač odstraňuje zbývající materiál a je instalován většinou v místě, kde 

pás opouští poháněcí buben. Konstrukce stíracích listů zajišťuje maximální čisticí 

výkon během celé jeho životnosti. Stírací hrana polyuretanového listu předstěrače 

se díky patentované konstrukci automaticky obnovuje.  Předstěrač i hlavní stěrač 

mohou pracovat samostatně podle nároků provozovatele na stupeň čištění 

dopravního pásma. 
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Obrázek 16 - předstěrač (autor) 

 

Obrázek 17 - hlavní stěrač s tvrdokovovým břitem (autor) 
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5.2.3 Centrovací stolice a válce 

Zajišťují rovnání dopravního pásu při chodu proti vybočování dopravního pásu, 

pracuje na principu od středu ke kraji zúženého válce .jakmile dopravní pás začne 

vybočovat z ideální trasy, dostane se do kontaktu se zúženým krajem válce. 

Vzhledem k menšímu průměru válce dojde ke změně pracovních sil a tím 

k vybočení válce a vycentrování dopravního pásu do ideální pozice.  

Výhody: 

Provoz bez použití elektronického systému, jednoduchá instalace, minimální 

údržba, použitelnost ve všech podmínkách, instalace je možná na horní i spodní 

stranu dopravního pásu, zvýšení bezpečnosti práce, nižší opotřebení dopravního 

pásu, zvýšení životnosti konstrukce, snížení spotřeby elektrické energie, 

spolehlivost. 

 

Obrázek 18 - centrovací stolice (autor) 
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5.2.4 Vyložení přesypů a násypek 

Stávající přesypy a násypky jsou vyrobeny jako svařence z běžné konstrukční 

oceli na kterých jsou zavěšeny staré nařezané pásy z dopravníků. Přesným 

zaměřením hlav poháněcích stanic a zpracováním dokumentace k jednotlivým DP 

na DPD a technologii vyrobit nové utěsněné přesypy a násypky, které se vyloží 

dvěma systémy. 

Na čelní dopadovou plochu násypek a přesypů se použijí desky se zubovým 

profilem proti abrazi a nálepu ZP 15 A/35 A/55 A Remaline 70 

Specifikace Remaline 70 

Vlastnosti 

 velmi vysoká pevnost v tahu, 

 vysoká odolnost proti oděru, 

 dobrá povětrnostní odolnost 

Parametry 

 polymer NR/BR, 

 měrná hmotnost 1,10/ cm3, 

 tvrdost 64+- 5 shora A, 

 oděr 50 mm3, 

 elasticita 51%. 

 

Na boční a spodní stěny násypek a přesypů, kde se nepředpokládá tak intenzivní 
styk s dopravovaným materiálem se použije pryžové vyložení Remaline 35 

 Specifikace Remaline 35 

Vlastnosti 

 vysoká elasticita, 

 vysoký samočistící efekt, 
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 otěruvzdorný především při mokré abrazi. 

 

Parametry 

 polymer NR, 

 měrná hmotnost 0,96/ cm3, 

 tvrdost 34+- 5 shora A, 

 oděr 110 mm3, 

 elasticita 78 %. 

 

 

5.2.5 Automatický shrnovač 

Jedná se o šikmý nebo šípový pluh z konstrukční oceli vyložený pryží. Pohyblivá 

stolice zvedaná hydromotorem se nadzvedne nad stávající stolice s válečky a 

vytvoří pracovní plošinu pro přítlak pluhu. Variabilní řešení stolice lze použít jak 

pro pravostranné tak i levostranné shazování materiálu.  

5.2.6 Obloukové konstrukce proti sjetí pásu ze stolic 

Jde o jednoduché zařízení namontované na vnitřní stranu konstrukce dopravníku, 

aby oblouk nezasahoval přes válečkovou stolici. Jednoduchá instalace nám 

v případě dlouhých dopravníků  na otevřených prostranstvích zajistí vedení pásu 

na stolicích při silném větru.  
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6  Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení pásové dopravy na lomech v České 

republice. V dnešní době kdy se na lomech prodlužují dopravní cesty od těžebních 

řezů a etáží je nutností z ekonomického hlediska v co největší míře využívat 

kontinuální dopravy. Proto se ve velké míře používá pásové dopravy. 

V bakalářské práci jsem popsal způsoby dopravy a zhodnocení stávajícího stavu 

dopravních cest na pískovně ve Chbanech. Je zde použita dálková pásová 

doprava a pásová doprava na úpravárenské technologii. V závěru práce jsem se 

zaměřil na zlepšení stávajícího stavu. Ve velké míře jsem využil svých poznatků 

při zpracování této bakalářské práce během návštěv pískovny Chbany a  navrhnul 

taková řešení, která zjednoduší kontroly, opravy a četnost pravidelných prohlídek. 

Z tohoto pohledu jde o snížení provozních nákladů na vyrobenou tunu, ale také o 

ekologické hledisko kdy dojde k razantnímu snížení prašnosti na přesypech mezi 

jednotlivými dopravníky. Všechny tyto úpravy jsou v souladu s platnou báňskou 

legislativou a dodržují bezpečné báňské postupy.  
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