
Obsah bakalářské práce 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ČENÍ  .................................................................................. 1 

1. ÚVOD ................................................................................................................................ 2 

2. SKLÁDKOVÉ STROJE  .................................................................................................. 3 

2.1. Naběrače a shrnovače ................................................................................................... 3 

2.1.1. Čelní naběrače a shrnovače ............................................................................................ 3 

2.1.2 Boční naběrače ................................................................................................................. 7 

2.2 Zakladače .................................................................................................................... 10 

2.3 Dvouúčelové stroje a zařízení .................................................................................... 11 

3. MECHANIZACE VÝSYPEK  ....................................................................................... 13 

3.1 Druhy výsypek ............................................................................................................ 14 

3.2 Technologie ukládání skrývkových hmot ................................................................. 16 

4. ANALÝZA PODMÍNEK PRO VZNIK ZÁVALU VE VÝSYPCE  ........................... 20 

5. STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ HLÍDA ČE ZAHLCENÍ  .......................................................... 23 

6. MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY  ....................................................................................... 24 

6.1 Dotykové snímače hladiny ......................................................................................... 24 

6.1.1 Vodivostní sonda tyčová BOS-4T: ................................................................................ 25 

6.1.2 Vodivostní sonda lanová BOS-4L:................................................................................. 26 

6.1.3 Snímač přesypu RHP 5: .................................................................................................. 27 

6.2 Bezdotykové snímače hladiny: ................................................................................... 31 

6.2.1 Hlídač závalu membránový HZM: ................................................................................ 31 

6.2.2 Ultrazvukové měření hladiny UMV-1: ......................................................................... 33 

6.2.3 Ultrazvukový hladinoměr AIRANGER: ......................................................................... 35 

6.2.4 Ionizační snímač hladiny ISH: ........................................................................................ 37 

7. SROVNÁNÍ VYBRANÝCH METOD PRO MONITOROVÁNÍ P ŘESYPU .......... 39 

8. NÁVRH DÉLKY A UMÍST ĚNÍ HLÍDA ČE ZÁVALU  ............................................. 43 

9. ZÁVĚR ............................................................................................................................ 47 

10. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  .......................................................................... 48 

 



1 
 

Seznam použitého značení 

Označení Název Jednotka 

Q1 Objemový tok přiváděcího dopravníku ��� · ���� 

Q2 Objemový tok odváděcího dopravníku ��� · ���� 

R Poloměr otáčení hřebla ���� 

S1 Obsah průřezu materiálu na přiváděcím dopravníku ��	� 

S2 Obsah průřezu materiálu na odváděcím dopravníku ��	� 

g Tíhové zrychlení �� · ��	� 

v1 Rychlost shrnovacího řetězu s hřebly �� · ���� 

v2 Rychlost odváděcího dopravníku �� · ���� 

v3 Rychlost stroje s výsypkou �� · ���� 

vr1 
Relativní rychlost při pohybu výsypky a odváděcího 

pásu stejným směrem 
�� · ���� 

vr2 
Relativní rychlost při pohybu výsypky a odváděcího 

pásu opačným směrem 
�� · ���� 


� Úhel vrhové paraboly �°� 

 Úhel tečny k vrhové parabole �°� 
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1. Úvod 
Měření průtoku a výšky hladiny již po několik staletí patří mezi nejfrekventovanější 

úkoly měřicí techniky v průmyslové praxi. Výška hladiny je jedna z nejčastěji měřených 

veličinou v průmyslových podnicích.  

 

Jako nedílná součást řízení technologických procesů je nutné znát úroveň látek 

v zásobnících, přesypech apod. V hutním průmyslu se v určitých případech můžeme 

omezit pouze na sledování minimálních nebo maximálních úrovní materiálu. V tomto 

případě mluvíme o tzv. mezní indikaci. V náročnějších případech je nutné sledovat 

pohyb materiálů plynule. Plynulost sledování úrovně nebo sledování mezních hodnot je 

hlavním kritériem při výběru vhodné měřící metody. 

 

Pro měření úrovně sypkých látek v zásobnících bylo vyvinuto již veliké množství 

metod, ale jejich provozní spolehlivost a vhodnost závisí na mnoha faktorech. Při výběru 

správné měřící metody musíme brát ohled především na její spolehlivost, která závisí na 

granulometrickém spektru, jeho chemické agresivitě, výbušnosti a mnoha dalších. Pro 

uplatnění některé měřící metody je rozhodující konstrukce výsypky. Některé z metod 

jsou vhodné pouze pro měření kapalin, jiné jsou vhodné jen pro měření kusového nebo 

prachového materiálu a některé metody mají téměř univerzální charakter a lze je použít 

pro měření materiálů různých druhů. 

 

Různorodost požadavků se odráží ve velkém počtu měřicích metod a přístrojů, které 

byly vyvinuty pro měření stavu hladiny. Z těchto důvodů je tato práce zaměřena na 

hodnocení různých metod. Cílem závěrečné části bakalářské práce je aplikace 

nejvhodnějšího způsobu monitorování závalu ve výsypce. 
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2. Skládkové stroje 
Skládkové stroje jsou zařízení používaná při řešení skládkových hospodářství rud, 

uhlí a jiných sypkých materiálů. Nabízeny jsou jak jednoúčelové skládkové stroje, tj. 

stroje na nakládání nebo zakládání materiálu, tak skládkové stroje kombinované, kdy 

jeden stroj v sobě obsahuje nakladač i zakladač. 

 

Skládkové stroje bývají posledním článkem řetězce dobývání – doprava – skladování 

natěženého materiálu. Tyto stroje buďto skládku tvoří – zakládače, nebo z ní odebírají – 

nakládače a shrnovače. 

 

Zatímco zakládače nemají žádný nabírací orgán – je zde pouze násypka a jeden nebo 

více pásových dopravníků, nakládače materiál nabírají ze skládky pomocí nabíracího 

orgánu, kterým bývají korečky upevněné buďto na kolesu, podobně jako u kolesových 

rýpadel, nebo na korečkovém řetězu vedeném v korečkovém výložníku podobně jako 

u korečkových rýpadel. Nabraný materiál je přesýpán nejčastěji na pásový dopravník 

vedoucí již přímo k místu spotřeby skladovaného materiálu. Nakládače na rozdíl od 

rýpadel však pracují s již narušeným, sypkým materiálem různé kusovitosti. Proto jejich 

konstrukce je v porovnání s rýpadly o stejné výkonnosti lehčí, výroba je jednodušší. 

Shrnovače jsou podobné korečkovým nakládačům, avšak místo korečků mají hřebla 

a materiál nenabírají, pouze ho shrnují na pásový dopravník. 

 

2.1. Naběrače a shrnovače 

2.1.1. Čelní naběrače a shrnovače 

Čelní naběrače odebírají materiál současně z celého čela (příčného řezu) 

hromady. Jsou to: 

a) kolesový naběrač 

b) kolesový mostový naběrač 

c) barelový naběrač 

d) mostový shrnovač 

e) diskový shrnovač 



 

a) Čelní kolesový naběrač

 

b) Kolesový mostový naběrač

Na mostě, vedoucím napříč hromadou, je uloženo jedno nebo více koles, 

se po mostě plynule pohybují vlevo a vpravo.

má přibližně tvar hromady a která se rovněž pohybuje vlevo a vpravo napříč 

hromadou a dopravuje tak materiál ke kolesům u paty hromady. Sklon brány je 

měnitelný podle mechanických vlastností materiálu, který je korečky dopravován 

na podávací pásy každého kolesa, z

odsunový skládkový pás.

 

V krajních polohách bočního pohybu koles most na kolejových podvozcích 

popojede ve směru 

pracovat na venkovních i krytých skládkách s

průřezů. Po vybrání celé hromady může být příčně přemístěn na hromadu novou. 

Nabírá materiál pouze v

účinkem se dopravuje materiál ze všech vrstev vhodnou metodou uložených 

v příčném řezu hromady k

materiálu z každé vrstvy. Tím je dosaženo dobré účinnosti homogenizace při 

použití vhodné metody zakládání.
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Čelní kolesový naběrač 

Obr. 2.1 - Čelní kolesový naběrač [1] 

Kolesový mostový naběrač 

, vedoucím napříč hromadou, je uloženo jedno nebo více koles, 

se po mostě plynule pohybují vlevo a vpravo. Před kolesy je zavěšena brána, která 

má přibližně tvar hromady a která se rovněž pohybuje vlevo a vpravo napříč 

hromadou a dopravuje tak materiál ke kolesům u paty hromady. Sklon brány je 

echanických vlastností materiálu, který je korečky dopravován 

na podávací pásy každého kolesa, z nich na sběrný příčný pás naběrače a odtud na 

odsunový skládkový pás. 

krajních polohách bočního pohybu koles most na kolejových podvozcích 

 podélné osy hromady o novou třísku koles. Naběrač může 

pracovat na venkovních i krytých skládkách s hromadami trojúhelníkových 

průřezů. Po vybrání celé hromady může být příčně přemístěn na hromadu novou. 

Nabírá materiál pouze v jednom směru postupu. Vzhledem k pohybu brány, jejíž 

účinkem se dopravuje materiál ze všech vrstev vhodnou metodou uložených 

příčném řezu hromady k její patě, obsahuje každý koreček určité množství 

každé vrstvy. Tím je dosaženo dobré účinnosti homogenizace při 

vhodné metody zakládání. 

 

, vedoucím napříč hromadou, je uloženo jedno nebo více koles, která 

Před kolesy je zavěšena brána, která 

má přibližně tvar hromady a která se rovněž pohybuje vlevo a vpravo napříč 

hromadou a dopravuje tak materiál ke kolesům u paty hromady. Sklon brány je 

echanických vlastností materiálu, který je korečky dopravován 

nich na sběrný příčný pás naběrače a odtud na 

krajních polohách bočního pohybu koles most na kolejových podvozcích 

podélné osy hromady o novou třísku koles. Naběrač může 

hromadami trojúhelníkových 

průřezů. Po vybrání celé hromady může být příčně přemístěn na hromadu novou. 

pohybu brány, jejíž 

účinkem se dopravuje materiál ze všech vrstev vhodnou metodou uložených 

její patě, obsahuje každý koreček určité množství 

každé vrstvy. Tím je dosaženo dobré účinnosti homogenizace při 



 

Jednodušším provedením je most jen s

kterého prochází dopravní pás. V

pohybuje po mostě současně s

případě. Funkce tohoto naběrače je rovněž podobná, nelze jej však použít 

k homogenizaci materiálu, který má sklon k

hromady (trojúhelníkového či lichoběžníkového průřezu) nabírají korečky kolesa 

pouze tento segregovaný materi

 

c) Barelový naběrač 

(viz obr. 2.2) 

Je určen pro čelní odběr hromad trojúhelníkových průřezů. Je tvořen 

v podstatě jedním kolesem, širokým jako pata hromady, uloženým na mostě, 

vedoucím napříč hromadou. Na kolese je řada širokých korečků, které předávají 

nabíraný materiál na dopravní pás, umístěný uvnitř mostu. Před i za takovýmto 

kolesem je pohybující se brána ve tvaru průřezu hromady, která je plynulá po 

celou dobu odběru, což umožňuje odběr materiálu v

Vzhledem k účinkům brány 

které nejsou ovlivněny ani segregací materiálu.

d) Mostový shrnovač 

Je určen pro čelní odběr hromad trojúhelníkového průřezu. Materiál je u paty 

hromady nabírán hřebly shrnovacího řetězu a příčně po dně skládky dopravován 

na dopravní odsunový pás, umístěný podél hromady. Shrnovací řetěz má jen jednu 

polohu, kopírující dno 

vodorovné nebo šikmé. Před shrnovacím řetězem je na jedné (v případě odběru 

z hromady jedním směrem postupu shrnovače) nebo na obou stranách (při 
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Jednodušším provedením je most jen s jedním pojízdným kolesem, uvnitř 

kterého prochází dopravní pás. V místě kolesa je umístěna úzká brána, která se 

pohybuje po mostě současně s kolesem, se stejnými účinky jako v

. Funkce tohoto naběrače je rovněž podobná, nelze jej však použít 

homogenizaci materiálu, který má sklon k segregaci, neboť v okrajových částech 

hromady (trojúhelníkového či lichoběžníkového průřezu) nabírají korečky kolesa 

pouze tento segregovaný materiál. 

Je určen pro čelní odběr hromad trojúhelníkových průřezů. Je tvořen 

podstatě jedním kolesem, širokým jako pata hromady, uloženým na mostě, 

vedoucím napříč hromadou. Na kolese je řada širokých korečků, které předávají 

nabíraný materiál na dopravní pás, umístěný uvnitř mostu. Před i za takovýmto 

kolesem je pohybující se brána ve tvaru průřezu hromady, která je plynulá po 

celou dobu odběru, což umožňuje odběr materiálu v obou směrech jízdy mostu. 

účinkům brány je i zde dosahováno dobrých výsledků homogenizace, 

které nejsou ovlivněny ani segregací materiálu. 

Obr. 2.2 - Barelový naběrač [12] 

 

Je určen pro čelní odběr hromad trojúhelníkového průřezu. Materiál je u paty 

hromady nabírán hřebly shrnovacího řetězu a příčně po dně skládky dopravován 

na dopravní odsunový pás, umístěný podél hromady. Shrnovací řetěz má jen jednu 

polohu, kopírující dno skládky, které může být podle uspořádání odsunového pásu 

vodorovné nebo šikmé. Před shrnovacím řetězem je na jedné (v případě odběru 

hromady jedním směrem postupu shrnovače) nebo na obou stranách (při 

jedním pojízdným kolesem, uvnitř 

místě kolesa je umístěna úzká brána, která se 

kolesem, se stejnými účinky jako v předchozím 

. Funkce tohoto naběrače je rovněž podobná, nelze jej však použít 

okrajových částech 

hromady (trojúhelníkového či lichoběžníkového průřezu) nabírají korečky kolesa 

Je určen pro čelní odběr hromad trojúhelníkových průřezů. Je tvořen 

podstatě jedním kolesem, širokým jako pata hromady, uloženým na mostě, 

vedoucím napříč hromadou. Na kolese je řada širokých korečků, které předávají 

nabíraný materiál na dopravní pás, umístěný uvnitř mostu. Před i za takovýmto 

kolesem je pohybující se brána ve tvaru průřezu hromady, která je plynulá po 

obou směrech jízdy mostu. 

je i zde dosahováno dobrých výsledků homogenizace, 

 

Je určen pro čelní odběr hromad trojúhelníkového průřezu. Materiál je u paty 

hromady nabírán hřebly shrnovacího řetězu a příčně po dně skládky dopravován 

na dopravní odsunový pás, umístěný podél hromady. Shrnovací řetěz má jen jednu 

skládky, které může být podle uspořádání odsunového pásu 

vodorovné nebo šikmé. Před shrnovacím řetězem je na jedné (v případě odběru 

hromady jedním směrem postupu shrnovače) nebo na obou stranách (při 



 

možnosti postupu shrnovače oběma směry) uložena brána

popsána. Během odběru shrnovače plynule pojíždí po kolejnicích, umístěných 

podél obou stran hromady.

 

e) Diskový shrnovač 

(viz obr. 2.3) 

Patří mezi nové shrnovací zařízení určené pro homogenizační skládky všech 

typů sypkých materiálů. 

rotačním pohybem diskového shrnovače při současném pomalém a plynulém 

pojezdu celého zařízení. Diskový shrnovač může být 

malou výkonností, tak na skládky velké (s

těchto částí: nosné konstrukce na kolejovém podvozku (s pojezdem po celé délce 

skládky), mostu pro uložení disku a diskové konstrukce, skládající se z 24 ramen a 

kruhového lemu na okraji. Disková konstrukce je sklopena přibl

se sypným úhlem sklad

k přepadové hraně, kde je umístěn odsunový skládkový dopravník. Při vybrán

hromady se disková konstrukce natočí na opačnou stranu a pojíždí opačným 

směrem. Při zpětném chodu celého zařízení se musí disková konstrukce otáčet 

opačným směrem, aby vynášela materiál na stranu přepadové hrany a dopravníku. 

Diskový shrnovač dosahuje vysoké účinnosti homogenizace, neboť disková 

konstrukce shrnuje materiál z celé
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možnosti postupu shrnovače oběma směry) uložena brána, jejíž funkce již byla 

popsána. Během odběru shrnovače plynule pojíždí po kolejnicích, umístěných 

podél obou stran hromady. 

Patří mezi nové shrnovací zařízení určené pro homogenizační skládky všech 

typů sypkých materiálů. Toto zařízení shrnuje celou čelní plochu skládky plynulým 

rotačním pohybem diskového shrnovače při současném pomalém a plynulém 

pojezdu celého zařízení. Diskový shrnovač může být použit jak pro

nností, tak na skládky velké (s velkou čelní plochou) a sestává se z 

těchto částí: nosné konstrukce na kolejovém podvozku (s pojezdem po celé délce 

skládky), mostu pro uložení disku a diskové konstrukce, skládající se z 24 ramen a 

kruhového lemu na okraji. Disková konstrukce je sklopena přibližně o ú

se sypným úhlem skladovaného materiálu a plynule se otáčí, čímž vynáší

k přepadové hraně, kde je umístěn odsunový skládkový dopravník. Při vybrán

hromady se disková konstrukce natočí na opačnou stranu a pojíždí opačným 

rem. Při zpětném chodu celého zařízení se musí disková konstrukce otáčet 

opačným směrem, aby vynášela materiál na stranu přepadové hrany a dopravníku. 

Diskový shrnovač dosahuje vysoké účinnosti homogenizace, neboť disková 

konstrukce shrnuje materiál z celého čela skládky a zároveň jej promíchává.

 
Obr. 2.3 - Diskový shrnovač [12] 

 

, jejíž funkce již byla 

popsána. Během odběru shrnovače plynule pojíždí po kolejnicích, umístěných 

Patří mezi nové shrnovací zařízení určené pro homogenizační skládky všech 

Toto zařízení shrnuje celou čelní plochu skládky plynulým 

rotačním pohybem diskového shrnovače při současném pomalém a plynulém 

pro malé skládky s 

u čelní plochou) a sestává se z 

těchto částí: nosné konstrukce na kolejovém podvozku (s pojezdem po celé délce 

skládky), mostu pro uložení disku a diskové konstrukce, skládající se z 24 ramen a 

ižně o úhel shodný 

lu a plynule se otáčí, čímž vynáší materiál 

k přepadové hraně, kde je umístěn odsunový skládkový dopravník. Při vybrání celé 

hromady se disková konstrukce natočí na opačnou stranu a pojíždí opačným 

rem. Při zpětném chodu celého zařízení se musí disková konstrukce otáčet 

opačným směrem, aby vynášela materiál na stranu přepadové hrany a dopravníku. 

Diskový shrnovač dosahuje vysoké účinnosti homogenizace, neboť disková 

ho čela skládky a zároveň jej promíchává. 



 

2.1.2 Boční naběrače 

a) Kolesový výložníkový naběrač

(viz obr. 2.4) 

Materiál se v horní části hromady začíná nabírat korečky otáčejícího se kolesa, 

pak se předává na výložníkový pás

kolesový výložník neustále otáčí. V

z hromady, je pojezdem naběrače zabrána nová tříska. Odběr hromady probíhá 

bočně po lávkách, vysokých asi jako polovina průměru kolesa. P

po celé délce hromady, je na jejím okraji kolesový výložník spuštěn o výšku lávky 

do nižší polohy a otáčením kolesového výložníku a kolesa je odebírána první tříska 

z nové lávky. Tento postup se opakuje až do vybrání celé hromady. Naběrač

pojíždět po kolejnicích nebo na housenicovém podvozku. Stupeň účinnosti 

homogenizace je u tohoto způsobu odběru zanedbatelný, a proto jsou tyto 

naběrače určeny pro venkovní skládky, bez požadavků na homogenizaci.

 

Obr. 2

 

b) Boční shrnovač 

(viz obr. 2.5) 

Hřebla shrnovacího řetězu dopravují materiál na odsunový dopravní pás, 

umístěný pod přepadovou hranou skládky, za současného plynulého pojezdu 

shrnovače podél hromady. V

odebírána další tříska. Celý postup se opakuje až do vybrání celé hromady. Tento 

způsob odběru je boční a při vhodně zvolené metodě zakládání je dosaženo 

dobrého stupně homogenizace. Tímto shrnovačem lze realizovat i čelní odběr, a to 

metodou „Pilgrim step“, při které je v

sklápění vodiče shrnovacího řetězu. Pohyby pojezdu a sklápění musí být sladěny 
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Kolesový výložníkový naběrač 

horní části hromady začíná nabírat korečky otáčejícího se kolesa, 

pak se předává na výložníkový pás a odtud na odsunový skládkový pás. Přitom se 

kolesový výložník neustále otáčí. V krajních polohách, při výběhu kolesa 

hromady, je pojezdem naběrače zabrána nová tříska. Odběr hromady probíhá 

bočně po lávkách, vysokých asi jako polovina průměru kolesa. Po odebrání lávky, 

po celé délce hromady, je na jejím okraji kolesový výložník spuštěn o výšku lávky 

do nižší polohy a otáčením kolesového výložníku a kolesa je odebírána první tříska 

nové lávky. Tento postup se opakuje až do vybrání celé hromady. Naběrač

pojíždět po kolejnicích nebo na housenicovém podvozku. Stupeň účinnosti 

homogenizace je u tohoto způsobu odběru zanedbatelný, a proto jsou tyto 

naběrače určeny pro venkovní skládky, bez požadavků na homogenizaci.

Obr. 2.4 - Kolesový výložníkový naběrač [12] 

Hřebla shrnovacího řetězu dopravují materiál na odsunový dopravní pás, 

umístěný pod přepadovou hranou skládky, za současného plynulého pojezdu 

shrnovače podél hromady. V krajních polohách je vodič spuštěn do záběru a je 

odebírána další tříska. Celý postup se opakuje až do vybrání celé hromady. Tento 

způsob odběru je boční a při vhodně zvolené metodě zakládání je dosaženo 

dobrého stupně homogenizace. Tímto shrnovačem lze realizovat i čelní odběr, a to 

metodou „Pilgrim step“, při které je v chodu shrnovací řetěz, pojezd shrnovače a 

sklápění vodiče shrnovacího řetězu. Pohyby pojezdu a sklápění musí být sladěny 

horní části hromady začíná nabírat korečky otáčejícího se kolesa, 

a odtud na odsunový skládkový pás. Přitom se 

krajních polohách, při výběhu kolesa 

hromady, je pojezdem naběrače zabrána nová tříska. Odběr hromady probíhá 

o odebrání lávky, 

po celé délce hromady, je na jejím okraji kolesový výložník spuštěn o výšku lávky 

do nižší polohy a otáčením kolesového výložníku a kolesa je odebírána první tříska 

nové lávky. Tento postup se opakuje až do vybrání celé hromady. Naběrač může 

pojíždět po kolejnicích nebo na housenicovém podvozku. Stupeň účinnosti 

homogenizace je u tohoto způsobu odběru zanedbatelný, a proto jsou tyto 

naběrače určeny pro venkovní skládky, bez požadavků na homogenizaci. 

 

Hřebla shrnovacího řetězu dopravují materiál na odsunový dopravní pás, 

umístěný pod přepadovou hranou skládky, za současného plynulého pojezdu 

uštěn do záběru a je 

odebírána další tříska. Celý postup se opakuje až do vybrání celé hromady. Tento 

způsob odběru je boční a při vhodně zvolené metodě zakládání je dosaženo 

dobrého stupně homogenizace. Tímto shrnovačem lze realizovat i čelní odběr, a to 

chodu shrnovací řetěz, pojezd shrnovače a 

sklápění vodiče shrnovacího řetězu. Pohyby pojezdu a sklápění musí být sladěny 



 

tak, aby čelo hromady mělo vhodný sklon. Tyto pohyby začínají u horního okraje 

hromady a pokračují směrem ke dnu skládky, kde jsou zastaveny a znovu spuštěny 

v opačném smyslu. Výsledné pohyby hřebel jsou tedy prostorově šikmé, takže 

hromada je vlastně odebírána po celém svém průřezu. Tím může být u vhodně 

založené hromady dosaženo o něco vyššího stup

čistě bočního odběru, při současném omezení vlivu segregace.

 

c) Poloportálový shrnovač

(viz obr. 2.6) 

Od bočního shrnovače se liší pouze nosnou konstrukcí a umístěním kolejnic 

pro pojezd v různé úrovni po obou stranách hromady, což může být v

případech výhodné. Pro tento typ shrnovače platí totéž, co v

poloportálu je úměrné délce vodiče shrnovacího řetězu.

Obr. 2
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tak, aby čelo hromady mělo vhodný sklon. Tyto pohyby začínají u horního okraje 

jí směrem ke dnu skládky, kde jsou zastaveny a znovu spuštěny 

opačném smyslu. Výsledné pohyby hřebel jsou tedy prostorově šikmé, takže 

hromada je vlastně odebírána po celém svém průřezu. Tím může být u vhodně 

založené hromady dosaženo o něco vyššího stupně účinnosti homogenizace než u 

čistě bočního odběru, při současném omezení vlivu segregace. 

Obr. 2.5 - Boční shrnovač [12] 

Poloportálový shrnovač 

Od bočního shrnovače se liší pouze nosnou konstrukcí a umístěním kolejnic 

různé úrovni po obou stranách hromady, což může být v

případech výhodné. Pro tento typ shrnovače platí totéž, co v bodě b). Rozpětí 

poloportálu je úměrné délce vodiče shrnovacího řetězu. 

Obr. 2.6 - Poloportálový shrnovač [12] 

tak, aby čelo hromady mělo vhodný sklon. Tyto pohyby začínají u horního okraje 

jí směrem ke dnu skládky, kde jsou zastaveny a znovu spuštěny 

opačném smyslu. Výsledné pohyby hřebel jsou tedy prostorově šikmé, takže 

hromada je vlastně odebírána po celém svém průřezu. Tím může být u vhodně 

ně účinnosti homogenizace než u 

 

 

Od bočního shrnovače se liší pouze nosnou konstrukcí a umístěním kolejnic 

různé úrovni po obou stranách hromady, což může být v některých 

bodě b). Rozpětí 

 



 

d) Portálový shrnovač 

(viz obr. 2.7) 

Kolejnice pro pojezd portálu jsou umístěny v

hromady. Shrnovací řetěz bývá pro větší výkony dvojitý a pro větší šířky hromady 

bývá vybaven ještě pomocným shrnovacím řetězem, často také dvojitým, 

umístěným na opačném konci portálu, než je odsunový pás. Jeho úkolem je 

dopravovat materiál ke špičce hlavního shrnovacího řetězu. Pro funkci a možnosti 

naběrače platí totéž, co v

e) Portálový korečkový naběrač

(viz obr. 2.8) 

Materiál je z hromady nabírán korečky, předáván na dopravní pás uložený 

v mostu naběrače a dále na odsunový skládkový pás umístěný podél hromady. 

Přitom portál plynule pojíždí po kolejnicích, umístěných podél obou stran 

hromady. Na okraji hromady se vodič

tloušťku třísky, která je odebírána při opačném pojezdu portálu. Tento naběrač je 

určen pro venkovní skládky a ve spolupráci s

výborných výsledků homogenizace.

Obr. 
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Kolejnice pro pojezd portálu jsou umístěny v úrovni terénu po obou stranách 

hromady. Shrnovací řetěz bývá pro větší výkony dvojitý a pro větší šířky hromady 

bývá vybaven ještě pomocným shrnovacím řetězem, často také dvojitým, 

opačném konci portálu, než je odsunový pás. Jeho úkolem je 

dopravovat materiál ke špičce hlavního shrnovacího řetězu. Pro funkci a možnosti 

naběrače platí totéž, co v bodě b). 

 
Obr. 2.7 - Portálový shrnovač [12] 

Portálový korečkový naběrač 

hromady nabírán korečky, předáván na dopravní pás uložený 

mostu naběrače a dále na odsunový skládkový pás umístěný podél hromady. 

Přitom portál plynule pojíždí po kolejnicích, umístěných podél obou stran 

hromady. Na okraji hromady se vodič korečkového řetězu přesune do záběru o 

tloušťku třísky, která je odebírána při opačném pojezdu portálu. Tento naběrač je 

určen pro venkovní skládky a ve spolupráci s portálovým zakladačem dosahuje 

výborných výsledků homogenizace. 

 
Obr. 2.8 - Portálový korečkový naběrač [12] 

úrovni terénu po obou stranách 

hromady. Shrnovací řetěz bývá pro větší výkony dvojitý a pro větší šířky hromady 

bývá vybaven ještě pomocným shrnovacím řetězem, často také dvojitým, 

opačném konci portálu, než je odsunový pás. Jeho úkolem je 

dopravovat materiál ke špičce hlavního shrnovacího řetězu. Pro funkci a možnosti 

hromady nabírán korečky, předáván na dopravní pás uložený 

mostu naběrače a dále na odsunový skládkový pás umístěný podél hromady. 

Přitom portál plynule pojíždí po kolejnicích, umístěných podél obou stran 

korečkového řetězu přesune do záběru o 

tloušťku třísky, která je odebírána při opačném pojezdu portálu. Tento naběrač je 

portálovým zakladačem dosahuje 
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2.2 Zakladače 

Zakládání hromad se realizuje pásovým dopravníkem, jehož umístění a 

konstrukce úzce souvisí s metodou, jakou má hromada být založena. 

 

Zakládání hromad metodou „Cone-shell“ je možné dosáhnout shazovacím 

vozem se širokou výsypkou, krátkým příčným pásem nebo pojízdným zakladačem. 

Všechna tato zařízení pojíždějí na kolejích (popř. jiném) pojezdovém ústrojí v 

přerušovaných intervalech odpovídající době zakládání jednotlivých hromad. Pro 

zakládání metodami „Chevron“, „Strata“, „Windrow“ jsou na zakladač, mimo 

možnosti pojezdu podél celé délky skládky, kladeny požadavky pohybu ve 

vertikálním a horizontálním směru (otáčení výložníku, příčný pojezd, sklápění 

výložníku a teleskopická výsypka). V tomto případě není nutné, aby se vertikální a 

horizontální pohyby konaly současně. Vertikální pohyb je důležitý z důvodu 

technologie zakládání, horizontální potom z důvodu pádové výšky (dodrcování 

hrubých frakcí a prašnosti). 

 

Pro zakládání metodou „Quincunx“ je vhodné použít mostový zakladač se 

shazovacím vozem a teleskopickou výsypkou, který během zakládání plynule pojíždí 

nad pásem v konstrukci mostu zakladače po celé šířce hromady. Na okrajích 

hromady je kolejová dráha, po niž mostový zakladač pojíždí v intervalech 

odpovídajícím době založení jedné vrstvy (viz obr. 2.9). Vzhledem ke svým 

rozměrům je tento mostový zakladač určen pro venkovní skládky. Zakládání kruhové 

hromady metodou „Chevcon“ vyžaduje výložník, který je umístěn na středovém 

sloupu‚ je otočný o 360° kolem osy sloupu (skládky) a sklopný v rozsahu výšky 

zakládání hromady. Při zakládání se výložník otáčí střídavě vlevo a vpravo o určitý 

úhel tak, že obě ramena se při každém dalším pootočení posunou ve stále stejném 

směru o určitý konstantní úhel. Výložník se během pootáčení současně střídavě 

spouští a zvedá tak, aby kopíroval poslední založenou vrstvu ve výšce asi 0,5m od 

jejího vrcholu. Tímto se zmenší pádová výška a vyloučí dodrcování hrubých frakcí a 

sníží prašnost. 

 



 

Při navrhování zakladačů je nutno brát v úvahu techniku zakládání, umístění 

skládky, její délku a výšku. Pohon může být řešen elektromechanicky i hydraulicky a 

u většiny takovýchto zařízení je umožněn i plně automatizovaný provoz.

 

Obr. 2.9 - Mostový zakladač s

 

2.3 Dvouúčelové stroje a zařízení

Pro úplný přehled skládkových strojů 

dvouúčelových strojích

buď jako zakladače, al

že je nutné zakládání i odběr vykonávat současně ‚ je nutné použit dva dvouúčelové 

stroje nebo stroje jednoúčelové. Typy dvou

 

a) Kolesový zakladač – naběrač

Konstrukce tohoto

případě, kdy toto zařízení funguje jako zakladač, je nutné jej doplnit shazovacím 

vozem pro převádění materiálu ze skládkového pásového dop

výložníkový. Výložníkový dopravník pak musí být

reverzace chodu poháněcího bubnu. Tento dvouúčelový stroj je určen na venkovní 

skládky sypkých materiálů s velkými skladovacími kapacitami. Při zakládání a odběru 

nedosahuje dobrých výsledků homogenizace.
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zakladačů je nutno brát v úvahu techniku zakládání, umístění 

skládky, její délku a výšku. Pohon může být řešen elektromechanicky i hydraulicky a 

u většiny takovýchto zařízení je umožněn i plně automatizovaný provoz.

Mostový zakladač s teleskopickou výsypkou [12]

Dvouúčelové stroje a zařízení 

Pro úplný přehled skládkových strojů a zařízení je vhodné se 

dvouúčelových strojích. Tyto stroje mohou na skládkách sypkých materiálů sloužit 

buď jako zakladače, ale nemohou vykonávat obě tyto funkce současně. V případě, 

že je nutné zakládání i odběr vykonávat současně ‚ je nutné použit dva dvouúčelové 

stroje nebo stroje jednoúčelové. Typy dvouúčelových strojů jsou tyto

naběrač 

onstrukce tohoto zařízení je v zásadě stejná jako u kolesového naběrače. 

případě, kdy toto zařízení funguje jako zakladač, je nutné jej doplnit shazovacím 

vozem pro převádění materiálu ze skládkového pásového dop

. Výložníkový dopravník pak musí být vybaven pohonem s možností 

ace chodu poháněcího bubnu. Tento dvouúčelový stroj je určen na venkovní 

skládky sypkých materiálů s velkými skladovacími kapacitami. Při zakládání a odběru 

nedosahuje dobrých výsledků homogenizace. 

 

zakladačů je nutno brát v úvahu techniku zakládání, umístění 

skládky, její délku a výšku. Pohon může být řešen elektromechanicky i hydraulicky a 

u většiny takovýchto zařízení je umožněn i plně automatizovaný provoz. 

 
[12] 

a zařízení je vhodné se zmínit i o 

. Tyto stroje mohou na skládkách sypkých materiálů sloužit 

e nemohou vykonávat obě tyto funkce současně. V případě, 

že je nutné zakládání i odběr vykonávat současně ‚ je nutné použit dva dvouúčelové 

účelových strojů jsou tyto: 

lesového naběrače. V 

případě, kdy toto zařízení funguje jako zakladač, je nutné jej doplnit shazovacím 

vozem pro převádění materiálu ze skládkového pásového dopravníku na 

ybaven pohonem s možností 

ace chodu poháněcího bubnu. Tento dvouúčelový stroj je určen na venkovní 

skládky sypkých materiálů s velkými skladovacími kapacitami. Při zakládání a odběru 
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b) Boční zakladač - shrnovač 

Je odvozen od bočního shrnovače tak, že odsunový skládkový dopravník 

umístěný podél hromad se využívá i pro zakládání. Na spodním rámu stroje je 

kromě pohonu shrnovacího řetězu uložen i sklopný výložník s dopravním pásem a 

jeho pohonem. K tomuto rámu je pak připojen shazovací vůz pojíždějící nad 

odsunovým skládkovým pásem. Stroj může zakládat materiál metodou „Cone-Shell“ 

nebo „Chevron“ a odebírat jej bočně, popř. metodou „Pilgrin Step“. Založené 

hromady mají trojúhelníkový průřez. Tento stroj může při vhodné kombinaci 

zakládání a odběru dosahovat dobrého stupně homogenizace. 

 

c) Poloportálový (portálový) zakladač – shrnovač 

Tento stroj může pracovat na venkovních i krytých skládkách trojúhelníkového 

nebo lichoběžníkového průřezu hromad. Volbou vhodného způsobu zakládání lze 

vyloučit vliv segregace hrubých frakcí a materiálu. Velká pádová výška způsobuje 

prašnost při zakládání, což lze částečně omezit teleskopickou výsypkou. Stupeň 

účinnosti homogenizace je u tohoto zařízení vysoký. 

 

d) Boční nebo poloportálový shrnovač s reverzním chodem shrnovacího řetězu 

Pro zakládání jsou tyto stroje vybaveny shazovacím vozem u skládkového pásu, 

který dopravuje materiál oběma směry (pro zakládání i odběr). Materiál je při 

zakládání shazovacím vozem přiváděn na spodní větev shrnovacího řetězu v místě 

jeho pohonu, který má opačný směr chodu než při odběru. Vodič shrnovacího 

řetězu je přitom zvednutý do polohy odpovídající žádanému bočnímu sklonu 

hromady. Hřebla shrnovacího řetězu za současného pojezdu celého stroje vynášejí 

postupně materiál od přepadové hrany skládky směrem nahoru tak, že v podstatě 

metodou „Strata“ jsou po celé délce hromady volným pohybem materiálu pod 

přirozeným sypným úhlem ukládány jednotlivé vrstvy. Založená hromada má pak 

trojúhelníkový průřez a v dolní části vrstev se projevuje segregace hrubých frakcí. 

Odběr může být boční nebo metodou „Pilgrin Step“. Těmito stroji je možné 

dosáhnout dobrého stupně účinnosti homogenizace, a to jak na venkovních, tak i 

krytých skládkách. 
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e) Portálový žlabový shrnovač 

Na rozdíl od shrnovače s reverzním chodem má tento shrnovač v horní větvi 

shrnovacího řetězu vestavěn žlab přibližně do vzdálenosti dvou třetin celé délky 

vodiče shrnovacího řetězu. Materiál je dopraven pomocí shazovacího vozu ze 

skládkového dopravníku, který je opět využíván i k zakládání na horní vrstvu 

shrnovacího řetězu - do žlabu. Shrnovacím řetězen je pak vynášen až na konec 

žlabu, kde propadává spodní větví shrnovacího řetězu na hromadu při současném 

pojezdu celého stroje podél hromady. Pro zakládání mohou být použity metody 

„Cone-Shell“, „Chevron“ nebo dokonce „Chevcon“, pro odběr pak metoda boční 

nebo „Pilgrin step“. Při zakládání dochází ke tření mezi materiálem a žlabem, což má 

vliv na dodrcování materiálu a na opotřebení žlabu i shrnovacího řetězu. Založená 

hromada má trojúhelníkový průřez a ve spodní části hromady se projevuje 

segregace hrubých frakcí. Stupeň účinnosti homogenizace je u těchto zařízení dobrý 

a lze jej použít na venkovních i krytých skládkách. 

 

Obdobně jako u jednoúčelových existuje i u dvouúčelových strojů řada 

provedení. Lze však říci, že vzhledem ke specifickému použití těchto zařízení je počet 

výrobců i jejich výrobků nižší než u strojů jednoúčelových. Při návrhu pohonů 

jednotlivých celků a uzlů je i u dvouúčelových strojů pamatováno na jejich zařazení 

do plně automatizovaného provozu. 

 

Zdrojem informací rešerše skládkových strojů byly publikace a články uvedené 

v seznamu použité literatury pod číslem [1], [10], [11], [12]. 

3. Mechanizace výsypek 
Při povrchovém dobývání uhlí a dalších užitkových nerostů je třeba odstranit velké 

objemy skrývky, přičemž tento materiál na nic nepotřebujeme. Na druhou stranu vzniká 

problém, kam ho uložit, aby nároky na zábor půdy byly minimální a aby se cena 

dobývání příliš nezvyšovala. 

 

Je třeba si uvědomit, že každý terén není vhodný pro budování výsypky a dále že 

oblasti, kde se dobývá, jsou oblasti s velkým množstvím průmyslu a s velkými 

aglomeracemi, kde je nedostatek volné plochy. 



14 
 

Závěr je tedy takový, že problematika ukládání skrývkových hmot je důležitou 

součástí technologie povrchového dobývání a přemýšlet o masovém dobývání bez jejího 

dokonalého vyřešení je téměř nemožné. 

3.1 Druhy výsypek 

Vhodné prostory pro výsypky se musí navrhovat již při projektování budoucího 

lomového provozu. Výsypka se může skládat z jednoho nebo více stupňů, kde 

plocha každého vyššího stupně je menší z důvodu sypání zeminy pod bezpečným 

svahovým úhlem. Kromě toho se musí u paty každého vyššího stupně ponechat 

lavička, aby se zlepšila stabilita výsypky. Pro celou plochu výsypných prostor dolu 

není zapotřebí zabírat zemědělskou nebo lesní půdu. Jakmile dostatečně postoupí 

uhelný řez, zakládá se vnitřní výsypka a vnější výsypné prostory dolu nejsou už tolik 

zatěžovány. Jestliže jsou úložné podmínky sloje příznivé, tj. horizontální nebo pouze 

mírně nakloněná sloj, není po nějaké době vnější výsypka potřebná vůbec. 

 

Rozeznáváme tedy výsypky vnější a vnitřní. Vnější výsypky mohou být převýšené 

nebo nepřevýšené. Nepřevýšená vnější výsypka bývá zpravidla sypána ve vyuhleném 

lomu, nebo v přirozené terénní proláklině. Pokud to však možnosti dovolí, vybereme 

lokalitu bližší a takovou, kde je možné umístit větší množství zeminy. 

 

Výsypný prostor pro vnější výsypku nemá ležet výše než otočný bod lomu, aby 

při dopravě zemin nemusely být překonávány veliké výškové rozdíly. Kromě tohoto 

je třeba se řídit ještě následujícími zásadami: 

o Zvolené území musí být bezslojové, aby v budoucnu nebylo odstraňováno 

přirozené nadloží a navíc ještě stará výsypka. 

o Pokud se zakládá výsypka na ploše hlubinně dobývané, musí být sloj dostatečně 

hluboko pod povrchem, aby se podmínky dobývání nezhoršovaly. 

o Území, kde by příjezdová trasa k výsypce křižovala mnoho pozemních 

komunikací, se vyhýbáme. 

o Přípustnou vzdálenost mezi otočným bodem lomu a otočným bodem skrývky se 

stanovuje ekonomickými výpočty. Do výpočtu se zahrnuje vliv použitého druhu 

dopravy, velikost dopravních nádob atd. 



 

o Pro založení výsypky není vhodný příliš členitý terén, nebo bažinatý terén.

o Hrana výsypky nesmí být blíže k

namáhány přetížením.

 

Vnitřní výsypku lze založit, až když se na dně lomu vytvoří dostatečně velký 

prostor.  Nasypávanou hlušinou nesmí být ohrožena mechanizace, dopravní cesty, 

ani příkopy odvodňovací drenáže. Plošiny jednotlivých 

zhruba na stejné výškové úrovni jako pracovní plošiny skrývkových řezů.

 

Na obr. 3.1a je schematicky znázorněna dvoustupňová vnitřní výsypka při malé 

mocnosti uhelné sloje. Každý ze skrývkových řezů má svůj stupeň na výsypce. Obj

odtěženého uhlí je nahrazen nakypřením materiálu ukládaného na výsypce. Plné 

vlaky jedou po úklonu a proti sklonu jedou už prázdné, což je výhodné. Tento 

způsob umožňuje větší počet vozů ve vlaku.

Obr. 3

 

Na obr. 3.1b je schematicky znázorněno uspořádání dvoustupňové vnitřní 

výsypky u ložiska s mocnou uhelnou slojí. Značný objem vytěžené sloje chybí. 

Zakládač spodního skrývkového řezu je na stejné výškové úrovni jako rýpadlo 

pracující na horním řezu. V

stroj. 

Obr. 3.1b – Dvoustupňová vnitřní výsypka při dobývání mocné sloje
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Pro založení výsypky není vhodný příliš členitý terén, nebo bažinatý terén.

Hrana výsypky nesmí být blíže k lomu než 500 m, aby skrývkové řezy nebyly 

namáhány přetížením. 

Vnitřní výsypku lze založit, až když se na dně lomu vytvoří dostatečně velký 

prostor.  Nasypávanou hlušinou nesmí být ohrožena mechanizace, dopravní cesty, 

ani příkopy odvodňovací drenáže. Plošiny jednotlivých stupňů výsypku by měli být 

zhruba na stejné výškové úrovni jako pracovní plošiny skrývkových řezů.

.1a je schematicky znázorněna dvoustupňová vnitřní výsypka při malé 

mocnosti uhelné sloje. Každý ze skrývkových řezů má svůj stupeň na výsypce. Obj

odtěženého uhlí je nahrazen nakypřením materiálu ukládaného na výsypce. Plné 

vlaky jedou po úklonu a proti sklonu jedou už prázdné, což je výhodné. Tento 

způsob umožňuje větší počet vozů ve vlaku. 

Obr. 3.1a – Dvoustupňová vnitřní výsypka [2] 

.1b je schematicky znázorněno uspořádání dvoustupňové vnitřní 

mocnou uhelnou slojí. Značný objem vytěžené sloje chybí. 

Zakládač spodního skrývkového řezu je na stejné výškové úrovni jako rýpadlo 

pracující na horním řezu. V tomto případě se na nejspodnější řez nasazuje kolesový 

Dvoustupňová vnitřní výsypka při dobývání mocné sloje

Pro založení výsypky není vhodný příliš členitý terén, nebo bažinatý terén. 

y skrývkové řezy nebyly 

Vnitřní výsypku lze založit, až když se na dně lomu vytvoří dostatečně velký 

prostor.  Nasypávanou hlušinou nesmí být ohrožena mechanizace, dopravní cesty, 

stupňů výsypku by měli být 

zhruba na stejné výškové úrovni jako pracovní plošiny skrývkových řezů. 

.1a je schematicky znázorněna dvoustupňová vnitřní výsypka při malé 

mocnosti uhelné sloje. Každý ze skrývkových řezů má svůj stupeň na výsypce. Objem 

odtěženého uhlí je nahrazen nakypřením materiálu ukládaného na výsypce. Plné 

vlaky jedou po úklonu a proti sklonu jedou už prázdné, což je výhodné. Tento 

 

.1b je schematicky znázorněno uspořádání dvoustupňové vnitřní 

mocnou uhelnou slojí. Značný objem vytěžené sloje chybí. 

Zakládač spodního skrývkového řezu je na stejné výškové úrovni jako rýpadlo 

ě se na nejspodnější řez nasazuje kolesový 

 

Dvoustupňová vnitřní výsypka při dobývání mocné sloje [2] 
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Variant uspořádání stupňů vnitřní výsypky je více. Vždycky je potřeba dodržovat 

tyto zásady: 

o Rozdíly výšek mezi pracovní plošinou skrývkového řezu a odpovídající pracovní 

plošinou výsypky musí být co nejmenší. Jedině tak se můžou použít dostatečně 

dlouhé vlakové soupravy. 

o Svahové úhly (sypné úhly) výsypky musí odpovídat mechanicko-fyzikálním 

vlastnostem zemin. Stejně tak i šířka laviček na jednotlivých stupních výsypky. 

o Kapacita jednotlivých stupňů výsypky musí být v souladu s produkcí hlušiny 

z odpovídajících skrývkových řezů. 

 

Náklady na sypání na vnější výsypku jsou vyšší než na výsypku vnitřní. Proto se 

už při projektování vyvíjí maximální snaha vnitřní výsypky založit. 

3.2 Technologie ukládání skrývkových hmot 

Do třicátých let minulého století existovaly pouze tzv. ruční výsypky. 

Pro výsypku se vybral co nejvíce ukloněný terén a se sypáním se začalo u paty 

svahu. Rovnoběžně s budoucím svahem výsypky se položila kolej a ve směru po 

svahu se vysypávaly skrývkové vozy s bočním výklopem. Materiál se z počátku sunul 

po svahu. Až se začaly vytvářet hřebeny nad úroveň koleje, bylo třeba terén urovnat 

a kolej přeložit ke hraně svahu. Nevýhody tohoto způsobu jsou: 

o Stabilita výsypky je u hrany malá, jelikož materiál není nijak zhutněn. 

o S výškou výsypky narůstá nebezpečí sesuvů a skluzů. Proto jsou svahy ručních 

výsypek nízké (4-7 m) 

o Vyšší stupně ruční výsypky se zpravidla nebudují, proto jsou větší nároky na 

plochu neúměrně vysoké. 

 

Ruční výsypky uspokojivě neřeší ukládání skrývkových hmot a neumožňují 

výstavbu velkolomů. Používají se u malých a prozatímních výsypek. 

Mechanizace výsypek záležela ve snaze vzdálit kolej od hrany výsypky. Při 

splnění této podmínky lze zvýšit svah, použít velkoprostorových vozů a podstatně 

zvýšit výkon sypání. Současně s tím odpadnou ruční práce. 

  



 

V současné době známe tři druhy mechanizovaných výsypek:

o Výsypku pluhovou

o Výsypku rypadlovou

o Výsypku zakládačovou

 

Pluhové výsypky 

Pluh je kolejové vozidlo opatřené boční radlicí, která odhrnuje zeminu přes hranu 

svahu výsypky. Současně vyhloubí příkop, do něhož může následující vlak vyklápět 

materiál. Nejmodernější pluhy jsou vybaveny i zařízením k

a umožňují již poměrně značnou mech

překládání výsypné koleje musí být k

 

Rypadlové výsypky 

Lopatové rypadlo zaujímá postavení na úrovni 4

zemního tělesa jsou poměrně pravidelné, ale konečné úpravě pláně buldozerem se 

nelze vyhnout. Zemina se vyklápí ze skrývkových vozů do zásobníku vyhrabaného 

rypadlem a odtud se stejným rýpadlem překládá až do vzdálenosti dosahu lopa

Zásobník má být delší než je délka skrývkového vozu a jeho celkový dosah nesmí být 

menší než obsah vlaku. 
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současné době známe tři druhy mechanizovaných výsypek: 

Výsypku pluhovou 

Výsypku rypadlovou 

Výsypku zakládačovou 

Pluh je kolejové vozidlo opatřené boční radlicí, která odhrnuje zeminu přes hranu 

svahu výsypky. Současně vyhloubí příkop, do něhož může následující vlak vyklápět 

materiál. Nejmodernější pluhy jsou vybaveny i zařízením k překládání výsypkové kolej

a umožňují již poměrně značnou mechanizaci prací na výsypce (obr. 3.2

překládání výsypné koleje musí být k dispozici rezervní sypání. 

Obr. 3.2 – Skrývkový pluh [2] 

Lopatové rypadlo zaujímá postavení na úrovni 4-6 m pod výsypnou hranou. Obrysy 

zemního tělesa jsou poměrně pravidelné, ale konečné úpravě pláně buldozerem se 

nelze vyhnout. Zemina se vyklápí ze skrývkových vozů do zásobníku vyhrabaného 

rypadlem a odtud se stejným rýpadlem překládá až do vzdálenosti dosahu lopa

Zásobník má být delší než je délka skrývkového vozu a jeho celkový dosah nesmí být 

 

 

Pluh je kolejové vozidlo opatřené boční radlicí, která odhrnuje zeminu přes hranu 

svahu výsypky. Současně vyhloubí příkop, do něhož může následující vlak vyklápět 

překládání výsypkové koleje 

anizaci prací na výsypce (obr. 3.2). Pro dobu 

 

výsypnou hranou. Obrysy 

zemního tělesa jsou poměrně pravidelné, ale konečné úpravě pláně buldozerem se 

nelze vyhnout. Zemina se vyklápí ze skrývkových vozů do zásobníku vyhrabaného 

rypadlem a odtud se stejným rýpadlem překládá až do vzdálenosti dosahu lopaty. 

Zásobník má být delší než je délka skrývkového vozu a jeho celkový dosah nesmí být 



 

Nejprve se sype spodní stupeň výsypky do úrovně pracovní plošiny rýpadla a 

současně na vnější straně opěrná hráz. Jakmile dosáhne délka pracovní

potřebné délky, vrací se stroj zpět a začne zasypávání příkopu mezi kolejí a vnější 

stabilizační hrází 

 

Po nasypání celého pruhu výsypky se stroj vrací do výchozí pozice a cyklus se 

opakuje. Postup práce je patrný z

Zakládací stroje (zakladače) jsou zařízení pro zakládání vytěžených hornin na výsypkách. 

Vliv na koncepci a technické provedení zakladačů má způsob transportu vytěžených 

nadložních hornin na výsypku. Zakladače lze rozdělit na:

- pásové, které pracují především ve spojení s

shazovacím vozem z

násypky spojovacího výložníku pásového zakladače, kde je transportován 

dopravními cestami k

pásový zakladač v 
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Nejprve se sype spodní stupeň výsypky do úrovně pracovní plošiny rýpadla a 

současně na vnější straně opěrná hráz. Jakmile dosáhne délka pracovní

potřebné délky, vrací se stroj zpět a začne zasypávání příkopu mezi kolejí a vnější 

Po nasypání celého pruhu výsypky se stroj vrací do výchozí pozice a cyklus se 

Postup práce je patrný z obr. 3.3. 

Obr. 3.3 – Rypadlová výsypka [2] 

Zakládací stroje (zakladače) jsou zařízení pro zakládání vytěžených hornin na výsypkách. 

Vliv na koncepci a technické provedení zakladačů má způsob transportu vytěžených 

nadložních hornin na výsypku. Zakladače lze rozdělit na: 

racují především ve spojení s DPD. Materiál je odebírán

shazovacím vozem z kteréhokoliv místa pásového dopravníku a předáván do 

násypky spojovacího výložníku pásového zakladače, kde je transportován 

dopravními cestami k založení na výsypce. Při použití přímého zakládání pracuje 

 těsném spojení s dobývacím strojem. V tomto případě je 

Nejprve se sype spodní stupeň výsypky do úrovně pracovní plošiny rýpadla a 

současně na vnější straně opěrná hráz. Jakmile dosáhne délka pracovní plošiny 

potřebné délky, vrací se stroj zpět a začne zasypávání příkopu mezi kolejí a vnější 

Po nasypání celého pruhu výsypky se stroj vrací do výchozí pozice a cyklus se 

 

Zakládací stroje (zakladače) jsou zařízení pro zakládání vytěžených hornin na výsypkách. 

Vliv na koncepci a technické provedení zakladačů má způsob transportu vytěžených 

DPD. Materiál je odebírán 

kteréhokoliv místa pásového dopravníku a předáván do 

násypky spojovacího výložníku pásového zakladače, kde je transportován 

mého zakládání pracuje 

tomto případě je 



 

potom materiál předáván přímo nakládacím výložníkem dobývacího stroje na 

vlastní pásový zakladač.

- kolejové, které pracují ve spojení s

na výsypku vlakovými soupravami, je vysypáván z

je vybíráno nabíracím zařízením zakladače a transportováno dopravními cestami 

na stroji k vlastnímu založení na výsypce.

Obr. 3.4
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potom materiál předáván přímo nakládacím výložníkem dobývacího stroje na 

vlastní pásový zakladač. 

které pracují ve spojení s kolejovou dopravou. Mater

na výsypku vlakovými soupravami, je vysypáván z výklopných vozů do koryta, kde 

je vybíráno nabíracím zařízením zakladače a transportováno dopravními cestami 

vlastnímu založení na výsypce. 

, 

4 – pracovní pohyby pásových zakladačů [3] 

potom materiál předáván přímo nakládacím výložníkem dobývacího stroje na 

kolejovou dopravou. Materiál, dopravovaný 

výklopných vozů do koryta, kde 

je vybíráno nabíracím zařízením zakladače a transportováno dopravními cestami 
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4. Analýza podmínek pro vznik závalu ve výsypce 

Mezi stálé problémy v dopravě patří zabezpečení kontinuity toku sypké hmoty s 

dodržením kvalitativních parametrů sypké hmoty. Především se jedná o segregaci a 

degradaci (změna tvarů, povrchu a vlastností částic a jejich aglomerátů) částic. 

 

U skládkových strojů se předpokládá materiál relativně homogenní, a tedy je 

vyloučeno, aby k závalu došlo velkou kusovitostí materiálu nebo nalepením materiálu na 

stěny přesypu. Níže je obrázek (viz obr. 4.1), který ukazuje schéma přesypu. Ke vzniku 

závalu ve výsypce tedy může dojít těmito způsoby: 

 

a) Jestliže není dostatečně vyřešena otázka odvodu materiálu dopravníkem 

z výsypky v závislosti na pracovních pohybech stroje a dopravníku (rychlost 

dopravníků, odváděcí prostor nad pásem). 

b) Když konstrukce výsypky je nevhodně navržena. 

 

Pro plynulou dopravu platí rovnice �� � �	 , kde: �� � objemový tok přiváděcího  

dopravníku 

        �	 � objemový tok odváděcího  

dopravníku 

 

 
Obr. 4.1 – Schéma přesypu 
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Objemový tok Q je objem materiálu, který proteče jedním místem (celým průřezem 

v jednom místě) za jednotku času. Jeho základní jednotka je tedy �� · ���. 

 

Rovnice kontinuity je tedy potom: 

 �� � �� · �� ��� · ���� 

 �	 � �	 · �	 ��� · ���� 

 

Velikost nebezpečí závalu ve výsypce závisí na poměru objemové hmotnosti 

přivedeného materiálu a materiálu odvedeného. 

 

a) �� � �	 - nízké nebezpečí závalu 

Jestliže hmotnostní tok na přiváděcím pásu je menší, než na pásu odváděcím, 

potom riziko, že vznikne zával, je velmi nízké. 

 

b) �� � �	 - kritické nebezpečí závalu 

Když množství materiálu, které se přivádí, je stejné nebo větší jako množství, 

které se odvádí, potom je nebezpečí závalu velmi vysoké, až kritické. 

 

Jestliže se pás, kterým se odvádí materiál s výsypky, pohybuje rychlostí 

 �	 � 2 �� · ��1�  a výsypka, která je součástí skládkového stroje, se pohybuje rychlostí 

�� � 3 �� · ������ � 0,05 �� · ����, pak v závislosti na těchto pracovních pohybech 

stroje a dopravníku můžou nastat dvě možnosti: 

 

a) Pás odvádí materiál doleva (na jednu stranu) a stroj se pohybuje také doleva (na 

stejnou stranu). (Obr. 4.2) 

- Při této situaci, po zavedení relativní rychlosti pásu vůči výsypce (viz níže), to 

znamená, že se pás vůči výsypce pohybuje relativně pomalu a tak může 

docházet k relativně velkému riziku vzniku závalu ve výsypce vlivem 

hromadění materiálu ve směru pohybu, jak je ukázáno na obr. 4.2. 

 

��� � �	 � �� � 2 � 0,05 � 1,95 �� · ���� 
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Obr. 4.2 

b) Pás odvádí materiál doleva (na jednu stranu) a stroj se pohybuje doprava (na 

druhou stranu). (Obr. 4.3) 

- V této situaci, když zavedeme relativní rychlost pásu vůči výsypce, se pás 

vůči výsypce bude pohybovat relativně rychleji, a tedy není takové 

nebezpečí závalu, jako v bodě a., kde je možnost vzniku závalu kritičtější. 

 

��	 � �	  �� � 2  0,05 � 2,05 �� · ���� 

 

 
Obr. 4.3 
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Srovnání relativních rychlostí: 

��� � ��	 

1,95 � 2,05 

Při srovnání těchto rovnic relativních rychlostí potom vidíme, že relativní rychlost 

mezi odváděcím pásem a výsypkou je v prvním případě menší, než v případě druhém. 

Z toho plyne, že největší nebezpečí ke vzniku závalu nastane, jestliže pás a skládkový stroj 

se budou pohybovat ve stejném směru. 

5. Stávající řešení hlídače zahlcení 

Současné monitorování závalu ve výsypce je řešeno snímačem přesypu RHP-5 

v provedení s klapou (obr. 5.1). 

Bližší popis tohoto snímače přesypu bude uveden v kapitole o měření výšky hladin. 

Z důvodu malé spolehlivosti správné funkce snímače při vzniku závalu se firma rozhodla 

tento snímač nahradit adekvátním řešením. 

 

Obr. 5.1 – Snímač přesypu RHP – provedení s klapou [4] 
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6.  Měření výšky hladiny 

Zjišťování výšky hladiny kapalin a případně sypkých hmot v zásobnících a provozních 

nádobách, jako jsou různé tanky, nádrže, mísicí nádoby apod., je jedním z velmi častých 

úkolů provozního měření. 

 

Kapaliny a sypké materiály, se kterými přicházíme do styku, se mohou značně odlišovat: 

od čisté vody ke kapalinám hořlavým, viskózním, lepkavým a korozivním až po suspenze 

s abrazivními účinky; od jemných částic prachu až po hrudkovité sypké látky. Rovněž okolní 

prostředí, ve kterém pracují snímače hladiny, může být značně rozdílné. Tato různorodost 

požadavků se odráží ve velkém počtu měřicích metod a přístrojů, které byly vyvinuty pro 

měření stavu hladiny. Všechny použité sondy a hlídače v tomto přehledu jsou převzaty 

z katalogu od firmy ZAM – SERVIS s.r.o.(4). Výjimkou je membránový hlídač závalu, který 

vyrábí firma VVV MOST spol. s.r.o.(8). 

 

Ve výběru vhodného způsobu monitorování se rozhodujeme podle mnoha kritérií, které 

mohou být: 

a) spolehlivost 

b) bezpečnost 

c) pořizovací náklady 

d) složitost montáže/demontáže 

e) složitost údržby 

f) typ okolního prostředí 

 

V zásadě měřiče hladiny můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

6.1. Dotykové snímače hladiny 

6.2. Bezdotykové snímače hladiny 

 

6.1 Dotykové snímače hladiny 

Dosud nejčastěji používaným způsobem měření výšky hladiny materiálu je 

pomocí dotykové sondy, která je zavěšena na lanku nebo řetězu. K signálu dojde při 

styku dotykové sondy s hromadícím se materiálem za určitých podmínek. 

  



25 
 

6.1.1 Vodivostní sonda tyčová BOS-4T: 

a) Použití 

Vodivostní sonda BOS-4T (obr. 6.1a) je určena pro hlídání přesypu za 

pásovým dopravníkem a k měření výšky hladiny (obr. 6.1b) na principu měření 

elektrické vodivosti. Sondu lze použít pro elektricky vodivé kapaliny a 

jemnozrnné sypké látky, které svými vlastnostmi (např. abrazivita, koroze apod.) 

nezpůsobí poškození stavoznaku. Sonda spolupracuje s vyhodnocovací 

elektronikou jiskrově zabezpečeného převodníku JPB-BOS nebo jenom 

elektronického modulu BOS 21. Sondu je možno používat v prostředí 

obyčejném, vlhkém, prašném a v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 

b) Popis 

Sondu tvoří tyč, zakončená zespodu vodivým kontaktem, a na horním konci 

opatřená izolátorem, který je zalit do hlavice. Hlavice je opatřena držákem pro 

uchycení stavoznaku na konstrukci dvěma šrouby M12. Z hlavice je vyveden 

kabel 2x 1,0 mm2, kterým se sonda připojuje na vyhodnocovací zařízení. 

 
c) Technické parametry 

 

Tabulka 6.1 [4] 

Max. vyráběná délka sondy L 3 m 

Min. vyráběná délka sondy L 0,5 m 

Max. vyráběná délka kabelu L1 20 m 

Pracovní poloha svislá 

Max. povolené napětí na připojovacích vodičích 24 V 

Max. povolený proud tekoucí přes sondu 1 mA 

Min. izolační stav mezi kontaktem a krytem hlavice 5 MΩ 

Hmotnost při max. délce sondy a max. délce kabelu 8,07 kg 

Krytí IP 65 

Okolní teplota 0 °C – 35 °C 

Relativní vlhkost vzduchu Max. 95 % 
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Obr. 6.1a - Vodivostní sonda tyčová [4]         Obr. 6.1b – VST – použití [14] 

 

6.1.2 Vodivostní sonda lanová BOS-4L: 

a) Použití 

Vodivostní sonda lanová (obr. 6.2a) má stejné použití, jako vodivostní sonda 

tyčová, jen její konstrukce je jiná (obr. 6.2b). 

 

b) Popis 

Závěsnou lanovou sondu tvoří ocelové lano "Herkules" o průměru 12,5mm, 

na povrchu potažené vrstvou PVC, která zvětšuje celkový konečný průměr lana 

na 16,5 mm. Na dolním konci je lano zalito cínoolovnatou pájkou do válcového 

ocelového závaží, jehož obvod je opatřen mosazným dotekovým kroužkem. 

Horní konec lana je zalitý cínoolovnatou pájkou v kuželovém otvoru tělesa, 

které je umístěno uvnitř hlavice a pomocí alkamidového kroužku je od této 

hlavice odizolováno. 

 

c) Konstrukce 

BOS-4L se montuje výlučně ve svislé poloze, a to uchycením na kovovou 

konstrukci dvěma šrouby M12. Při volbě místa je třeba dbát, aby se stavoznak 

nenacházel v toku sypaného materiálu. Kabel se přivádí do hlavice přes 

ucpávkovou vývodku typu P13.5. Po zamontování stavoznaku je třeba prověřit 

délku závěsné sondy s ohledem na požadovanou výšku indikované hladiny. 

  



 

d) Technické parametry
 

Tabulka 6.2 [4]

Max. vyráběná délka sondy L

Min. vyráběná délka sondy L

Max. vyráběná délka kabelu L1

Pracovní poloha

Max. povolené nap

Max. povolený proud tekoucí

Min. izolační stav mezi

Hmotnost př

Krytí 

Okolní teplota

Relativní vlhkost vzduchu

Obr. 6.2a - Vodivostní sonda lanová

 

6.1.3 Snímač přesypu RHP 5:

a) Použití 

Snímač přesypu RHP 5

až střední zrnitosti, které svými vlastnostmi (nap

nezpůsobí nežádoucí mechanické poš

materiály lze považ

železnou rudu, vápenec, 

spolehlivé funkce je, aby p

který při narůstání zahlcení vychýlí záv

20° až 25° od svislé polohy.
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Technické parametry 

6.2 [4] 

ná délka sondy L 3 m

ná délka sondy L 0,5 m

ná délka kabelu L1 20 m

Pracovní poloha svislá

Max. povolené napětí na připojovacích vodičích 24 V

Max. povolený proud tekoucí přes sondu 1 mA

ní stav mezi kontaktem a krytem hlavice 5 M

ři max. délce sondy a max. délce kabelu 8,07 kg

IP 65

Okolní teplota 0 °C 

Relativní vlhkost vzduchu Max. 95 %

  
Vodivostní sonda lanová [4]          Obr. 6.2b – VSL 

Snímač přesypu RHP 5: 

Snímač přesypu RHP 5 (obr. 6.3e) lze použít pro všechny materiály jemné 

ední zrnitosti, které svými vlastnostmi (např. agresivita, abrazivita) 

sobí nežádoucí mechanické poškození hlídače přesypu. 

materiály lze považovat prané a surové uhlí, meziprodukt, hluš

eleznou rudu, vápenec, štěrk a materiály hromadného charakteru. Podmínkou 

e je, aby při zahlcení přesypu materiál vytvář

stání zahlcení vychýlí závěsnou část hlídače přesypu minimáln

25° od svislé polohy. 

3 m 

0,5 m 

20 m 

svislá 

24 V 

1 mA 

5 MΩ 

8,07 kg 

IP 65 

0 °C – +35 °C 

Max. 95 % 

 
VSL – použití [14] 

šechny materiály jemné 

agresivita, abrazivita) 

esypu. Za vhodné 

meziprodukt, hlušinu, koks, 

rk a materiály hromadného charakteru. Podmínkou 

řel sypký kužel, 

esypu minimálně o 



28 
 

b) Popis 

Princip indikace zahlcení přesypu snímačem přesypu využívá funkci 

sférického indukčního spínače, který spíná při svém vychýlení od svislé osy. 

Proto je nutné snímač přesypu umisťovat tak, aby se klapa dostala při zahlcení 

přesypu na bok sypného kužele, který dopravovaný materiál při zahlcení 

vytvoří, a aby došlo s nárůstem zahlcení k vychýlení klapky o daný úhel. 

Vyhodnocení je vhodné provést časovým členem, který vyloučí náhodná 

krátkodobá vychýlení, způsobená např. odraženým materiálem. 

 

Snímač přesypu se montuje na kryt přesypu nebo na nosnou konstrukci 

nad přesypem nebo skluzem, vždy od sypného kužele ve směru pohybu 

materiálu. Místo nasazení se volí tak, aby i při zavedeném zpoždění snímač 

vypnul pohon přísunového dopravníku dříve, než dojde k nebezpečnému 

zahlcení a vypnutí pohonu vlastní ochranou. 

 

c) Konstrukce 

Materiál, z něhož jsou snímače vyrobeny, je plech tloušťky 3 mm. 

Povrchová úprava všech typů snímačů včetně závěsných komponentů je 

provedena komaxitem hnědé barvy. Samotné čidlo je uloženo v ocelové trubce, 

jež je přivařena v horní polovině snímače. Kabel od čidla je vyveden vzhůru v 

ohebné kovové chráničce potažené PVC folií. 

 

Řetězové závěsy snímače přesypu se upevňují k nosné konstrukci (např. ke 

krytu přesypu) dvěma šrouby M10. Řetězové závěsy lze dle potřeby zkrátit. 

Snímač se zavěšuje tak, aby nýtek na jeho čele byl orientován směrem od 

hromadícího se materiálu. 

 

d) Provedení 

Snímače přesypu se vyrábí směrové (vychýlení na jednu) nebo všesměrové 

(vychýlení na kteroukoli stranu). Jedná se o snímače přesypu v provedení s 

klapou, s kuželem a s tyčí. 
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1) Příklad provedení s klapou: 

Snímač přesypu s klapou (obr. 6.3a) je obdélníkového tvaru situovaný 

trubkou vertikálně. V horních rozích, které jsou seříznuty, má navařeny 

řetězy délky 750mm. Pomocí nich je snímač zavěšen na požadované místo 

(obr. 6.3b). 

                
Obr. 6.3a – Snímač přesypu – provedení s klapou [4]          Obr. 6.3b – RHP s klapou – použití [5] 
 

2) Příklad provedení s kuželem: 

Hlídač přesypu s kuželem (obr. 6.3c) je zavěšen za špici pomocí 

navařených řetězů požadované délky na určené místo. 

 
Obr. 6.3c – Snímač přesypu – provedení s kuželem [4] 

 

3) Příklad provedení s tyčí: 

Snímač přesypu v provedení s tyčí (obr. 6.3d) je situovaný vertikálně. V 

horní části má navařeno oko pro uchycení na řetěz nebo lano, do něhož se 

hlídač zavěšuje. 
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Obr. 6.3d – Snímač přesypu – provedení s tyčí [4]     Obr. 6.3e – RHP – provedení s klapou [4] 

e) Technické parametry 
 

Tabulka 6.3 [4] 

Hmotnost snímače s klapou 5,5 kg 

Rozměry snímače s klapou 200 x 350 x 58 mm 

Délka řetězů snímače s klapou 750 mm 

Dovolená teplota okolí -25°C až +70°C 

  

Spínací systém: 

Výstup PNP trojdrát
 

Napájecí napětí 10 – 30 V DC 

Napěťový úbytek ≤ 1,5 V při Ia max 

Proudový odběr ≤ 10 mA neobsluhovaný 

Trvalý proud, Ia max ≤ 300 mA 

Průřez vodičů 0,25 mm2 

Délka vodičů cca 2 m nebo 5 m 

Časové zpoždění 2 ms 

Výstup 230 V AC dvoudrát 

Napájecí napětí 20 – 250 V AC 

Napěťový úbytek ≤ 8,5 V Ia max 

Trvalý proud, Ia max ≤ 250 mA (do +50°C), ≤ 200 mA (do +80°C) 

Průřez vodičů 0,5 mm2 

Délka vodičů cca 2 m 

Časové zpoždění ≤ 10 ms 

NAMUR 

Napájecí napětí 5 – 25 V DC 

Proudový odběr nezatížený ≤ 1 mA 

Proudový odběr zatížený ≥ 2,2 mA 

Průřez vodičů 0,5 mm2 

Délka vodičů cca 2 m 

  

Krytí IP 54 
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6.2 Bezdotykové snímače hladiny: 

Další způsob, jak se dá monitorovat výška hladiny sypkých hmot, je pomocí 

bezdotykových snímačů hladiny. Ty pracují na principu snímání vzdálenosti 

ultrazvukovým, nebo jiným snímačem. Bezdotykové snímače jsou prakticky 

bezúdržbové, pouze se musí kontrolovat jejich funkčnost. 

6.2.1 Hlídač závalu membránový HZM: 

a) Použití 

Hlídače závalu HZM 2000-I (6.4a) lze využít všude tam, kde dochází k 

pohybu sypkých i kapalných hmot a to jak v různých svodkách, přesypech, 

zásobnících, tak i ve strojích jako jsou drtiče, mlýny a podobně. Spolehlivost 

hlídače je zaručena jak při povětrnostních změnách v okolí snímače, tak při 

změnách konzistence přesýpaného nebo nasypávaného materiálu, ke kterým 

dochází při případném zkrápění materiálu, při vysoké prašnosti a při změnách 

teplot. Hlídače závalu model HZM 2000-II jsou používány u dopravy značně 

lepivých materiálů, jako např. energosádrovec. 

 

b) Popis 

Senzory dodávají informace o pozici, koncové poloze, výšce hladiny nebo 

jsou nasazeny jako zdroje impulsů. Induktivní snímače využívají fyzikální jev 

změny oscilace magnetického pole pomocí ztrát vytvářených vířivými proudy v 

elektricky vodivých materiálech. Oscilační LC obvod vytváří vysokofrekvenční 

elektromagnetické pole. Toto pole leží nad aktivní plochou senzoru, při 

přiblížení elektricky vodivého předmětu, v případě závalové sondy je to kovový 

předmět upevněný na pryžové membráně, vznikají dle indukčního zákona v 

tomto předmětu vířivé proudy, které odebírají energii oscilačnímu obvodu. 

Oscilační amplituda se zmenšuje. Senzor vyhodnocuje dva stavy. Při 

nepřítomnosti snímaného předmětu v aktivní zóně (pasivní stav senzoru) velkou 

oscilační amplitudu a naopak při předmětu v aktivní zóně (aktivní stav senzoru) 

malou oscilační amplitudu. V průmyslovém nasazení nabízejí bezkontaktní 

senzory ve srovnání s mechanickými spínači mnoho předností. Pracují bez 

kontaktu se snímaným materiálem, nevzniká opotřebení, umožňují vysoký 

počet sepnutí a velkou přesnost spínání. Dále jsou odolné proti vibracím, 

prachu a vlhkosti. 
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c) Funkce 

Hlídače závalu model HZM 2000 – I jsou nejčastěji montovány na vnější 

stěnu hlídaného prostoru (obr. 6.4b) a to hlavně tam, kde se pohybuje sypký 

materiál, např. uhlí, kámen a písek anebo tam, kde se pohybuje kapalný 

nelepivý materiál. 

 

Všechny typy hlídačů závalu typu HZM jsou vyráběny jako bez údržbové. 

Hlídače závalu je možné v prašném prostředí čistit oplachováním. 

 

d) Technické parametry 

Hlídač závalu pracuje na principu využití pružnosti pryžové membrány, na 

které je připevněn kovový předmět, zasahující při vytlačení membrány do 

elektromagnetického pole indukčního snímače nebo do elektrostatického pole 

elektrostatického (kapacitního) snímače. Snímače mají pracovní rozsah od -40 

°C do +80 °C. 

 

 
Obr. 6.4a – HZM [6] 
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Obr. 6.4b - HZM v praxi [6] 

6.2.2 Ultrazvukové měření hladiny UMV-1: 

a) Použití 

Systém UMV-1 slouží k vyhodnocení impulsů ze snímače, který je určen pro 

snímání vzdálenosti. Vzdálenost je snímána pomocí bezkontaktního 

ultrazvukového snímače, který se upevní kolmo k měřenému místu. 

 

Snímač reaguje na hladinu materiálu na pásovém dopravníku nebo v 

přesypu a to tak, že snímač vysílá nastavenou vzdálenost ve formě binárního 

výstupu a je-li v nastaveném rozsahu, led svítí. Tento signál je přiveden do 

vyhodnocovací jednotky, který jej převede na výstupní kontakty relé. Výstupní 

relé je sepnuté, je-li snímač v nastaveném rozsahu! Jednotka dále obsahuje 

časové relé pro eliminaci náhodných výkyvů. 

 

b) Popis 

Vyhodnocovací systém je montážní jednotka, která sestává ze snímače a 

vyhodnocovací jednotky UMV 1 s displejem. 

 

Snímač je určen k měření vzdálenosti a lze jej použít pro měření 

(detekování materiálu) na pásovém dopravníku nebo hlídání přesypu. Celkové 

provedení snímače je patrno z obrázku 6.5a. Vyhodnocovací jednotka UMV 1 se 

čtyřmi relé slouží k převedení signálu ze snímače na výstupní kontakty relé. 

Jednotka se skládá ze zdroje, relé a řadové svorkovnice vše umístěné na DIN 

liště. 
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c) Instalace a montáž 

Snímač (obr. 6.5b) se přichytí nad měřené místo tak, aby byl kolmo 

k měřené hladině a vzdálenost nebyla větší než jeho měřící rozsah. Je nutné 

chránit před možným mechanickým poškozením. 

 

Kabel od snímače přiveden do vyhodnocovací jednotky je zapojen na 

svorkovnici. Kabel od snímače je možné prodloužit vhodným typem kabelu. Typ 

kabelu je nutné určit podle daných úbytků napětí vzhledem ke vzdálenostem a 

případnému rušení. Měl by vést odděleně od silových rozvodů a silných zdrojů 

elektromagnetického rušení (impulsní měniče, motory). 

 

d) Údržba a oprava 

Údržba zařízení spočívá v pravidelných zkouškách funkce zařízení a 

preventivní kontrolou elektrických vlastností. Poruchu zařízení odstraňuje 

výrobce nebo jím pověřená organizace. 

 
e) Technické parametry 

 

Tabulka 6.5 [9] 

Napájecí napětí 230V/50Hz 

Příkon 20VA 

Krytí IP 54 

Teplota okolí -20 °C až +60 °C 

Hmotnost 2,4 kg 

Rozměry 130x450x120 mm 
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Obr. 6.5a - Celkové zapojení snímače UMV-1 [7] 

 
Obr. 6.5b – UMV-1 – soubor komponentů [7] 

6.2.3 Ultrazvukový hladinoměr AIRANGER: 

a) Použití 

Souprava ultrazvukového snímače hladiny typu AIRANGER (obr. 6.6) je 

určena pro použití v podzemních i povrchových prostorech dolů se zvýšeným 

nebezpečím výbuchu metanu. Souprava bezkontaktním způsobem měří hladinu 

sypkých materiálů a kapalin v zásobnících, nádobách a nádržích. 

 

b) Popis 

Ultrazvukový snímač hladiny typu AIRANGER se skládá z ultrazvukové 

sondy XPS a vyhodnocovací jednotky SPL. Vyhodnocovací jednotka SPL je 

umístěna do pevného závěru nevýbušné skříně typ SDE 1 v provedení IM2 

EEXde I. Ultrazvuková sonda typu XPS je vyrobena v provedení IM2 EExm I. 
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Ultrazvuková sonda je propojena kabelem v délce 5 m s vyhodnocovací 

jednotkou SPL. 

 

c) Konstrukce 

Nevýbušná skříň SDE 1 vyhodnocovací jednotky SPL se připevní na vhodnou 

konstrukci nebo zeď pomocí čtyř šroubů M 8. Skříň se skládá z části přístrojové 

s pevným závěrem EExd a z části svorkovnicové v provedení EExe. Oba prostory 

jsou propojeny vícenásobnými průchodkami. Do svorkovnicové části skříně 

SDE1 jsou zaústěny napájecí i signálové kabely. 

 

d) Technické parametry: 
 

Tabulka 6.6 [4] 

Provedení skříně 
Druh závěru 

IM2 EExde I pro jednotku SPL 
IM2 EExm I pro sondu XPS 

Jmenovité 
provozní napětí 

100/115/200/230 V ± 15 % 
50/60 Hz 

Příkon 15 VA 

Průřez připojovaných vodičů S = 0,5 - 4 mm2 (řadové svorky WAGO) 

Krytí IP 54 

Hmotnost 21 kg 

Teplota okolí -20°C - +40°C 

Relativní vlhkost 85 % 

Materiál skříně Ocel 11375.1 

Rozměry skříně 
360 x 495 mm včetně vývodek 
Výška 206,5 mm 

Rozměry uchycení 356 x 200 mm 

Maximální dosah 60 m 

Ochranná svorka 
1x vnitřní 
1x vnější M8 s příložkou 

 
Obr. 6.6 – Ultrazvukový hladinoměr [4] 
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6.2.4 Ionizační snímač hladiny ISH: 

a) Použití 

Ionizační snímač hladiny typ ISH (obr. 6.7) je určen k meznímu stanovení 

hladiny pevných a kapalných látek v zásobnících nebo mezních poloh 

uzavíracích zařízení v těžkých prostředích hlubinných dolů, hutí, cementáren s 

prostředím nebezpečí výbuchu metanu SNM 2 a výbuchu plynů a par BE3N2 a 

výbuchu hořlavých prachů. 

 

b) Popis 

Zařízení se skládá z nevýbušné skříně typu SEFARZ/ P1/ia a elektroniky typu 

NMT RSR 98, která je umístěná do této skříně. Část přístrojová je v provedení 

IM2EExde /ia/ I a je v ní umístěna deska plošného spoje. Ionizační snímač 

indikuje paprsek ionizujícího záření, vycházející ze zdroje záření, kterým je zářič 

radionuklidu kobalt Co60, umístěný v ochranném stínícím krytu s olověnou 

výplní. Při naplnění určité nastavené kontrolované úrovně hladiny materiálu v 

zásobníku dojde k zastínění paprsku záření materiálem a tento stav indikuje 

snímač ISH sepnutím reléového výstupu, eventuelně k vysílání napěťových 

pulzů pro další zpracování. 

 

c) Funkce 

Snímač ISH se skládá z napájecího zdroje, měniče a vyhodnocovací části. 

Měnič vyrábí napětí pro napájení GEIGER-MULLEROVA detektoru. 

Vyhodnocovací část zesiluje a upravuje pulzy z GM detektoru a ovládá reléový 

výstup, nebo vysílá zesílené a upravené pulzy k dalšímu zpracování. Činnost 

napájecího zdroje indikuje zelená LED dioda, správnou funkci indikuje žlutá LED 

dioda a překlopení reléového výstupu v důsledku ozáření GM detektoru 

indikuje červená LED dioda. 
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d) Technické parametry 
 

Tabulka 6.7 [4] 

Provedení IM2 EExde I 

Napájecí napětí 220 V / 50 Hz 

Příkon 2,5 VA 

Jištění Pojistky F1, F2, 2x 100 mA 

Zatížení výstupních kontaktů 24 V – DC /1 A 

Výstup napěťových pulzů 10 V 

Rozsah pracovních teplot -20 °C - +60 °C 

Krytí skříní IP 66 

Rozměry 275 x 210 x 136 mm 

Hmotnost 6 kg 

 
Obr. 6.7 – Ionizační snímač hladiny [4] 
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7. Srovnání vybraných metod pro monitorování přesypu 

Pro srovnání vhodných snímačů k monitorování havarijního stavu, kdy dochází k zahlcení 

výsypky, byly vybrány čtyři nejvhodnější způsoby (dvě bezdotykové a dvě dotykové sondy). 

Jsou to: 

a) Vodivostní sonda lanová 

b) Snímač přesypu RHP 5 – provedení s klapou 

c) Hlídač závalu membránový HZM 

d) Ultrazvukové měření hladiny UMV-1 

 

a) Vodivostní sonda lanová 

Jedná se o sondu pro kontaktní měření, tzn., že během měření dochází ke 

kontaktu měřící sondy s materiálem, což může vést k poškození sondy. 

 

Výhodou této sondy je spolehlivost, bezpečnost, možnost použití v prašném 

prostředí, nízké pořizovací náklady a snadná údržba. 

 

Nevýhodou může být malý rozsah okolní teploty kolem sondy a možnost 

poškození sondy při kontaktu s materiálem. 

 

b) Snímač přesypu RHP 5 – provedení s klapou 

Snímač přesypu RHP 5 v provedení s klapou je stejně tak, jako vodivostní sonda 

lanová, určen pro kontaktní měření. 

 

Výhodou může být bezpečnost, vysoké rozpětí okolní teploty, nízké pořizovací 

náklady, snadná údržba a možnost použití na všechny materiály jemné až střední 

zrnitosti v prašném prostředí. 

 

Nevýhoda tohoto snímače je nízká spolehlivost. Tento systém hlídání závalu 

v přesypu byl použit dosud, avšak se neosvědčil právě kvůli své malé spolehlivosti. 

Další nevýhodou je možnost poškození sondy při kontaktu s materiálem. 
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c) Hlídač závalu membránový HZM 

Membránový hlídač závalu spadá do kategorie bezkontaktního měření, během 

kterého nedochází ke kontaktu snímače s materiálem, což je velkou výhodou této 

metody. 

 

Další výhodou tohoto snímače hladiny je jeho v celku dobrá spolehlivost, vysoké 

rozpětí okolní teploty kolem snímače, při kterých může pracovat, vhodnost prašného 

prostředí a bezpečnost. 

 

Mezi nevýhody patří hlavně o něco vyšší pořizovací náklady a o něco složitější 

údržba, než u dotykových snímačů. 

 

d) Ultrazvukové měření hladiny UMV-1: 

Tento typ měření patří opět do kategorie bezkontaktního měření, kde vzdálenost 

je snímána pomocí bezkontaktního ultrazvukového snímače umístěného kolmo 

k měřenému místu. 

 

Jako výhoda této sondy by se dala přiřadit přesnost a spolehlivost, se kterou 

sonda pracuje. Dále potom bezpečnost a je zde ještě vysoké rozmezí teploty v okolí 

sondy. 

 

Nevýhoda ultrazvukového měření hladiny je ve větších finančních nákladech, 

nastavení při instalaci a údržba sondy, která se musí v pravidelných intervalech 

kontrolovat. Sonda také nesnese velké množství prachu. 
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Pro přehlednější srovnání všech možností monitorování závalu ve výsypce zde uvádím 

tabulku 7.1, která nám pomůže s výběrem nejoptimálnějšího způsobu, jak monitorovat zával 

v dané výsypce. Známkování jednotlivých faktorů je od 1 do 3, kde: 

1 – plně vyhovující 

2 – dostatečně vyhovující 

    3 – zcela nevyhovující 

 

Tabulka 7.1 

Způsob monitorování → 
Vodivostní 

sonda 
lanová 

Snímač 
přesypu RHP 
– provedení 

s klapou 

Hlídač závalu 
membránový 

HZM 

Ultrazvukové 
měření 
hladiny 

Kritérium 
↓ 

Spolehlivost 1 3 2 1 

Bezpečnost 1 1 1 1 

Pořizovací náklady 1 1 2 3 

Složitost montáže/demontáže 2 2 2 2 

Složitost údržby 1 1 2 2 

Typ okolního prostředí 1 1 1 2 

Rozsah okolní teploty 2 1 1 1 

 

Spolehlivost je vlastnost, která výrazně ovlivňuje výběr. Je to nejdůležitější kritérium, 

které splňují pouze tři ze čtyř uvedených snímačů. Jsou to: Vodivostní sonda lanová, hlídač 

závalu membránový a ultrazvukový měřič hladiny. Snímač přesypu RHP již dále nebudeme 

zmiňovat, jelikož se v praxi neosvědčila jeho spolehlivost. 

 

Další důležitý faktor je bezpečnost. Tu splňují všechny čtyři snímače na výbornou. 

 

Prašnost v okolí sondy je problémové pro ultrazvukové měření, kde by mohlo docházet 

k častým falešným signálům, proto je tato metoda nevhodná. 

 

Jako další parametr je složitost montáže/demontáže a složitost údržby. U všech typů 

snímačů jde o jednoduché činnosti, které nemají příliš velký vliv na výběr sondy. 

 

Okolní teplota má také vliv na funkčnost snímače. Zatímco vodivostní sonda lanová má 

rozsah pouze od 0 do +35°C, tak u ostatních se jedná už o větší rozsahy teplot. Jelikož se ale 
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nepředpokládají nijak extrémní teploty, vodivostní sonda lanová je též dobrý způsob jak 

monitorovat zával v přesypu. 

 

Z hlediska nákladů na pořízení jsou obě nekontaktní sondy dražší, než bezdotykové 

snímače hladiny. Nejdražší je potom ultrazvukové měření. Vodivostní sonda lanová je po 

finanční stránce nejvýhodnější.  

 

Po srovnání všech hlavních kritérií, jimiž jsou spolehlivost, vhodnost prašného prostředí, 

bezpečnost a pořizovací cena se dostaneme k výsledku, že nejvhodnější metoda pro 

monitorování závalu v přesypu je VODIVOSTNÍ SONDA LANOVÁ díky své pořizovací ceně, 

spolehlivosti a možnosti použití v prašném prostředí. 

 

Jako alternativní možnost při zvýšených finančních nákladech by mohl být membránový 

hlídač závalu HZM, který je adekvátní náhrada za vodivostní sondu. 
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8. Návrh délky a umístění hlídače závalu 

Délka vodivostní sondy a její umístění je závislé na vrhové parabole materiálu. Pro 

tento účel zde přikládám obrázek 8.1, na kterém je tato křivka znázorněna. Z obrázku 

vidíme, že materiál opustí hranu v bodě B a lze z něj odvodit úhel vrhové paraboly. Pro 

zjednodušení výpočtu zanedbáme tření mezi materiálem a povrchem. 

 

Obr. 8.1 – Vrhová parabola 

Dáno: ! � 774 ���� 

 $ � 9,81 �� · ��	� 

 �� � 0,5 �� · ���� 

Výpočet úhlu vrhové paraboly 
�: 

 
� � &'( ���
)*

+

,·-
� &'( ���

.,/+
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Úhel tečny k vrhové parabole se vypočítá: 

  � 90° � 
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Na obrázku níže (obr. 8.2) jsou zakresleny vrhové paraboly pro různé rychlosti pásu. I 

když se jedná o přepad z pásového dopravníku, vrhová parabola bude téměř stejná. 

 

Obr. 8.2 – Dráhy částice při různých rychlostech pásu [13] 

Ve výsypce potom bude přepad vypadat asi takto: 

 
Obr. 8.3 – Vrhová parabola ve výsypce 

Díky malé rychlosti řetězu s hřebly bude materiál přepadávat hned za přepadovou 

hranou pod velmi malým úhlem do výsypky, jak je vidět na obr. 8.3. Kóty jsou odvozeny 

z obr. 8.2.  
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Umístění obou snímačů bude mimo tuto vrhovou parabolu proto, aby nedocházelo 

k sypání materiálu na sondu, což by vedlo k nepoužitelnosti snímání. Membránový hlídač 

závalu se namontuje přímo na boční stěnu výsypky, jak je uvedeno na obr. 8.4. 

 

Obr. 8.4 – Umístění HZM 

Vodivostní sonda lanová bude umístěna horizontálně na konzole, která bude čtyřmi 

šrouby upevněna na plech. Ke konzole bude sonda přišroubována dvěma šrouby M12. 

Konzola je navíc upravena tak, aby se dala nastavovat výška sondy ve výsypce. Rozměry a 

názornou představu si můžeme udělat z obr. 8.5 a 8.6. 

 

Obr. 8.5 – Umístění VSL z boku 
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Obr. 8.6 – Umístění VSL z čela 

 

Ve výkresové dokumentaci je potom zakreslený úplný návrh, jak by mohlo vypadat 

monitorování havarijního stavu ve výsypce pro vodivostní sondu lanovou i její alternativu, 

membránový hlídač závalu. 
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9. Závěr 

Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení metod, které jsou vhodné pro 

hlídání závalu ve výsypce bočního shrnovače. Proto v této závěrečné práci bylo 

provedeno seznámení s problematikou řešení hlídání hladin v přesypech. 

 

V úvodu této bakalářské práce byl v rešerši shrnut základní popis a rozdělení 

skládkových strojů. Dle zadání je dále uvedena problematika řešení výsypek a následně 

analýza podmínek pro vznik závalu v závislosti na pracovních pohybech stroje a 

dopravníku. Stávající řešení hlídače závalu v přesypu, kterým byl dotykový snímač RHP-5 

v provedení s klapou, je popsáno v bodě 6. společně s dalšími metodami na měření 

výšky hladin. Poté bylo provedeno srovnání čtyř vybraných metod vhodných 

k monitorování úrovně výšky materiálu v přesypu a srovnáním výhod a nevýhod 

jednotlivých metod se postupně dospělo k výsledku, že nejlépe vhodný způsob 

monitorování možného vzniku zahlcení výsypky je vodivostní sonda lanová, která 

pracuje na principu měření elektrické vodivosti. Její délka byla navržena na 850 mm. 

Uchycení sondy je ke konzole dvěma šrouby M12. Konzola je přišroubována k výsypce 

čtyřmi šrouby. Sondu lze výškově nastavit díky upravené konzole. Jako alternativa by zde 

mohl být membránový hlídač závalu. V závěru bakalářské práce bylo navrženo u obou 

možných řešení umístění a zakresleno do výkresové dokumentace. 
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