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Anotace  

Problematika  přemísťování pásových dopravníků na hnědouhelných lomech v rámci 

rozvoje lomu v návaznosti na modernizaci a zvyšování výkonů dopravníků jako součásti 

technologických celků, byla řešena v rámci technologických postupů. V průběhu let došlo 

k vývoji technologických postupů a techniky používané k přemísťování dopravníků. 

V současné době jsou úspěšně  používány dlouhodobě ověřené technologické postupy       

a s tím spojená technická zařízení. Odborná literatura se tématu přesunu dopravníků          

na hnědouhelných lomech věnuje víceméně okrajově. Cílem této bakalářské práce je proto 

popsat pásový dopravník, jeho jednotlivé části  a možné způsoby přemísťování dopravníku 

na krátkou i větší vzdálenost. Zvláštní pozornost věnuji přemísťování nejdůležitější            

a zároveň nejkomplikovanější části pásového dopravníku poháněcí stanici. Na závěr práce 

předkládám vlastní náhled na stávající stav v přemisťování pásových dopravníků a stručně 

popisuji směr jejich rozvoje a požadavky s ním spojené. 

Klíčová slova : přemísťování pásových dopravníků, pásový dopravník 

 

Summary 

In the technological processes were addressed the problems of the belt conveyor moving  

to brown coal mines in the development of the mine in relation to modernize and improve 

the performance of conveyors as part of technological systems. Over the years there have 

been developing processes and techniques used to moving conveyors. Up to date, there are 

currently successfully used in long-proven technology processes and related technical 

equipment. The professional literature describes the theme of conveyors moving more      

or less limited. The aim of this thesis is therefore to describe the belt conveyor, its 

individual parts and possible ways of moving conveyor to short or long distance. Special 

attention is giving to the movement´s of the most important and also the most complicated 

part of the belt conveyor, drive unit. I present the view of the current state of the moving 

conveyors and briefly describe the direction of their development and those associated wit 

it at the conclusion of the thesis. 

Key words: belt conveyor moving, machine, conveyor belt  
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Úvod 

Dnešní velkoobjemový způsob dobývání na hnědouhelných lomech vyžaduje přepravu 

značných objemů hornin na velkou vzdálenost v relativně krátkém časovém horizontu při 

udržení přijatelných nákladů a spolehlivosti přepravní technologie. Při tomto způsobu 

dobývání uhelných ložisek, kdy je potřeba odkrýt, přemístit a založit nadložní vrstvu 

hornin před vlastní těžbou a přemístěním uhlí, patří přeprava mezi hlavní činnosti 

technologického procesu. Pro přepravu hornin vývoj jednoznačně ukazuje jako                  

na nejvýhodnější technologii využívat dálkovou pásovou dopravu, která se skládá 

z jednotlivých pásových dopravníků navzájem propojených v jeden technologický celek. 

Jedna ze zásadních technologických operací ovlivňující efektivní fungování dálkové 

pásové dopravy jako celku, je přemisťování jednotlivých pásových dopravníků 

v návaznosti na postup dobývacích resp. zakládacích strojů. V předložené bakalářské práci 

se zvlášť věnuji jednotlivým částem pásového přepravníku a možnostmi jejich přemístění. 

Nejvíce pozornosti si zaslouží přemisťování poháněcí stanice, protože vzhledem k jejím 

rozměrům, hmotnosti a konstrukční komplikovanosti se jedná o technologicky nejsložitější 

proces v rámci celého přemístění pásového dopravníku jako celku a je podroben 

neustálému vývoji, který přináší nové technologie při přemisťování především na větší 

vzdálenost. 
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1 Analýza současného stavu 

V předložené bakalářské práci budu vycházet ze zkušeností a situaci s přepravou 

vytěžených hmot na lomech v Severočeské hnědouhelné pánvi. Zde je využíváno 

dálkových pásových dopravníkŧ šíře 1200 až 2500 mm. Nejvyužívanější šíře dopravního 

pásu je 1800 mm.  Na těchto lomech je upřednostňován monoblokový zpŧsob dopravních 

transportních cest (viz Obrázek 1), kdy dobývací stroj a zakladač je propojen pouze jednou 

transportní linkou. Tato transportní linka je vždy tvořena porubními a zakládacími 

pásovými dopravníky, které je potřeba v návaznosti na postup dobývacího                     

resp. zakládacího stroje prŧběžně přemísťovat paralelním, vějířovitým či kombinovaným 

zpŧsobem a spojovacími pásovými dopravníky, které mají charakter stabilních. V případě 

paralelního postupu se přesuvné pásové dopravníky prodlužují resp. zkracují vložením 

středních dílŧ. Eventuálně je možné použití pásového vozu. 

Na přemísťování pásových dopravníkŧ v rámci porubní resp. zakládací fronty se využívá 

rŧzných typŧ dozerŧ. Při přemisťování na větší vzdálenost se používají nákladní 

automobily, dozery, transportní vozy, kráčivé jednotky a další pomocná mechanizace. 

 

Obrázek 1: Monoblokový způsob řešení pásové dopravy na lomu [Kontinuální technologie na povrchových 

dolech] 
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2 Technický popis konstrukčních uzlů pásového dopravníku 

Mezi základní konstrukční uzle pásového dopravníku se řadí poháněcí a vratná stanice        

a střední a náběhové díly. Jednotlivým částem se věnuji v následujícím textu. 

2.1 Poháněcí stanice 

Poháněcí stanice je největší a konstrukčně nejsložitější část pásového dopravníku. Její 

primární funkce spočívá v přenosu sil z poháněcích jednotek na dopravní pás. Dále 

zabezpečuje potřebné napnutí dopravního pásu v závislosti na jeho zatížení přepravovaným 

materiálem pomocí napínacího vozíku a v některých případech předávat těživo                  

na následující pásový dopravník.  

Hlavními konstrukčními celky jsou ocelová konstrukce, podvozek nebo základová část, 

poháněcí jednotky, bubny (poháněcí, napínací, odváděcí), systém napínání dopravního 

pásu, tlumící štít, čistící zařízení (prašný pás, stěrače) a elektroinstalace. 

 Poháněcí stanice z hlediska průběhu dobývacího procesu dělíme na  

 stabilní - projektují se na dlouhé časové období. Jsou umístěny na betonových 

pontonech. V případě změny postavení (ve výjimečných případech) v rámci dolu   

se jedná o časově i finančně náročnou operaci, která ve své podstatě spočívá 

v rozebrání-rozřezání stávající poháněcí stanice a výstavbu nové stanice v jiném 

postavení 

 přesuvné - jsou umístěné na kolejových, kráčivých popř. housenicových 

podvozcích. Jejich přesunem se budu podrobněji zabývat v dalších části práce.  

2.2 Vratná stanice 

Vratná stanice zajišťuje změnu směru pásu, obvykle přejímá těživo od předchozího 

pásového dopravníku, může také zajišťovat přenos sil z poháněcích jednotek na pás 

(poháněné provedení).  

Hlavními konstrukčními celky jsou ocelová konstrukce, základová část nebo podvozek, 

bubny, dopadové místo, násypka, čistící zařízení (stěrače), kotvení, elektroinstalace. 

Vratné stanice z hlediska průběhu dobývacího procesu dělíme na                                      
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 stabilní - projektují se na dlouhé časové období. Jsou umístěná na betonových 

pontonech. V případě změny postavení v rámci dolu se musí přestavit tj. provést 

demontáž (transportují se jednotlivé díly) a opět celou stanici postavit na novém 

postavení. 

  přesuvné - jsou umístěné na ližinách, kolejových podvozcích, nebo se používají 

podvozky mobilní (kráčivé, transportní vozy). Jejich přesunem se budu podrobněji 

zabývat v dalších části práce. 

2.3 Střední části 

Střední části jsou složeny z jednotlivých dílů, které jsou umístěny mezi náběhovým dílem      

a vratnou stanicí. Jejich hlavní funkcí je vedení pásu, podepření horní a dolní větve pásu 

v požadovaném ložném profilu. Další funkce v rámci pásového dopravníku je přesun, 

prodlužování nebo zkracování a provoz technologického příslušenství.                   

Hlavními konstrukčními celky je ocelová konstrukce, pražce (betonové - u stabilního 

provedení, ocelové - u přesuvného), horní a spodní válečková stolice (pevné, girlandové), 

příslušenství. 

Střední části pásového dopravníku se z hlediska vzájemného propojení dělíme na 

 nenávazné - používají se u stabilních, přestavitelných nebo přesuvných pásových 

dopravníků. U přetržitého způsobu přesunu nemusí být navzájem propojeny.          

U plynulého způsobu přesunu jsou propojeny deformačním členem (kolejnice). 

V případě použití u přesuvných pásových dopravníků vyžadují častější korekci 

požadovaného směru-linie pásového dopravníku  

 návazné - používají se u přesuvných pásových dopravníků (porubní fronta). 

Přemisťují se plynulým způsobem, jsou navzájem propojeny deformačním členem 

(kolejnice) a tzv. zámky. Výhodou oproti nenávázaným je lepší přesuvné 

schopnosti, vyšší výkonnost při přesunu a snadnější dorovnání střední části. 
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Obrázek 2: Návazná střední díly[Milan Stöhr] 

 

2.4 Náběhové díly 

Funkcí náběhových dílŧ je spolehlivé navedení pásu ze středních částí na poháněcí stanici 

a vyrovnání výškových rozdílŧ mezi středními díly a poháněcí stanicí. Jeden konec            

je uložený na konci poháněcí stanice, druhý většinou na ližinách. Dále se v nich instalují 

tzv. pásové rezervy, jejichž funkcí je rychlá změna délky pásového dopravníku                 

(o cca 15-40m). Většinou jsou umístěné ve spodní větvi náběhového dílu.                                                   

Hlavními konstrukčními celky jsou ocelová konstrukce, základová část (betonové 

fundamenty - u stabilního provedení, pontony - u přesuvného), nebo kolejový podvozek. 

3 Technologické příslušenství 

Technologické příslušenství je především základní vybavení pásového dopravníku a řadí    

se mezi něj násypky, shazovací a pásové vozy, vynášecí mosty, rozdělovací a předávací 

stanice, drtiče a pomocná mechanizace. 
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3.1 Násypky   

Násypky technologicky navazují na dobývací resp. nakládací zařízení. Jejich funkcí          

je nakládka těživa na pásový dopravník resp. dopravní pás v libovolném místě podélné osy 

pásového dopravníku. 

Násypky dle jejich umístění rozdělujeme na 

 stabilní - většinou jsou součástí vratné stanice 

 přemístitelné - pojízdné - umístěné na kolejových podvozcích s vlastním 

pohonem, pohybujících se po dvou kolejnicích umístěných u středních dílů. Jedna 

z kolejnic při přemístění plní funkci deformačního členu. Používají                           

i housenicových podvozků, které při přerušení pásu umožňují vyjetí násypky mimo 

pásový dopravník. 

 posuvné - vyžadující větší dimenzi válečků, protože jsou umístěné na saních 

pojíždějících po horních válečcích. Jejich pohon většinou zajišťuje kladkostroj 

 zavěšené - jsou součástí nakládacího výložníku dobývacího stroje (tzv. přímé 

nakládání). 

3.2 Shazovací vozy 

Shazovací vozy technologicky navazují na zakladač (místo odběru). Jejich funkcí               

je umožnit odebírání těživa z pásového dopravníku v libovolném místě  podélné osy. 

V případě instalování poháněcích jednotek lze shazovací vŧz použít jako mezipohon 

pásového dopravníku.  

Konstrukci podvozkŧ shazovacích vozŧ rozdělujeme na  

 jednovozové - jejich nakládací část je integrována do celku a je řešena krátkým 

výložníkem nebo pouze smyčkou 

 dvouvozové - mají dvě samostatné části na svých podvozcích, smyčkovou               

a výložníkovou, které jsou mechanicky propojeny 

Podle použitého podvozku se dělí na 

 kolejové - jsou součástí každé pásové sekce zakládací transportní linky  

 housenicové - mohou vyjet z pásové sekce a opět najet do další bez rozpojení 

(rozříznutí) pásu. Oproti kolejovým mají vyšší nároky na údržbu. 
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3.3 Pásové vozy 

Pásové vozy se především využívají na spodních řezech tj. při dobývání užitkového 

nerostu (uhlí), kdy umožňují zvětšit dosah výložníku kolesového popř. korečkového 

rýpadla tak, aby se přemisťování pásového dopravníku provádělo až po více projetích 

dobývané figury a z toho vyplývající nižší počet odstávek pásového dopravníku vzhledem 

k postupu porubní fronty. Překonávají nepravidelnosti dané úložními poměry popř. menší 

výškové rozdíly mezi jednotlivými řezy. Přemisťují se samostatně na vlastních 

housenicových podvozcích. 

3.4 Vynášecí mosty, Rozdělovací stanice, Předávací stanice, 

Drtiče 

Vynášecí mosty - používají se pro překonání výškových rozdílů. Použití v malých lomech 

pro zkrácení dopravních cest 

Rozdělovací stanice - používají se pro rozdělení toku těživa do dvou proudů. Použití        

ve speciálních technologických případech 

Předávací stanice - používají se pro převádění toku těživa z porubních transportních linek. 

Použití při selektivním způsobu těžby. 

Drtiče - používají se pro snížení kusovitosti těživa. Pro jílové nadložní horniny                  

(v Severočeské uhelné pánvi) se používá válcový drtič s noži. Těživo je ve své podstatě 

rozřezáváno.  

 primární - je umístěn přímo na dobývacím stroji 

 sekundární - je na kolejovém nebo housenicovém podvozku a pohybuje se nad 

pásovým dopravníkem hned za rýpadlem a drtí-řeže dobývaný materiál před 

dopadem na dopravní pás 

Drtiče významným způsobem snižují opotřebení dopravního pásu a možné poškození 

celého dopravníku. 

3.5 Pomocná mechanizace 

Pomocná mechanizace slouží pro údržbu, opravy a zajištění chodu pásových dopravníků. 

Jedná se o mechanizaci, která zajišťuje úpravu terénu před přesunem pásových dopravníků 
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a dále čištění prostorů především pod pásovými dopravníky. Na lomech v severočeské 

hnědouhelné pánvi byly činěny pokusy čistit prostor pod dopravníkem pomocí tryskového 

motoru umístěného na nákladním automobilu. Provoz tohoto zařízení byl velmi 

problematický nejen z hlediska hluku a prašnosti, ale docházelo i k poškozování 

elektroinstalace vlivem horkého vzduchu. 

4 Možnosti přemísťování pásových dopravníků 

Změna postavení pásového dopravníku znamená ve vzájemné prostorové a časové 

návaznosti přemísťovat poháněcí stanici, vratnou stanicí, střední díly a technologické 

příslušenství.  

Vlastní přesun pásových dopravníkŧ jako celku lze rozdělit na dvě části a to 

 přemístění na krátkou vzdálenost - přemísťování týkající se především dobývací 

a zakládací fronty. 

 přemístění na velkou vzdálenost - které se provádí především při provozních resp. 

investičních přestavbách tras dopravních linek, investiční výstavbě nových 

dopravních linek. Zahrnuje demontáž stávající dopravní trasy a následný transport 

jednotlivých dílů na větší vzdálenost do místa výstavby nové dopravní trasy. 

4.1 Možnosti přemísťování pásových dopravníků na krátkou 

vzdálenost 

Pásové dopravníky se mohou na porubní resp. zakládací frontě přemísťovat na krátkou 

vzdálenost několika zpŧsoby 

 

 paralelně - podélná osa přemístěného pásového dopravníku je rovnoběžná 

s původní osou. Přemísťuje se jak poháněcí stanice tak vratná. 

 vějířovitě - podélná osa přemísťování pásového dopravníku je různoběžná 

s původní osou. Pro určitý počet přemístění se přemísťuje pouze jeden konec 

pásového dopravníku tj. poháněcí resp. vratná stanice. 

 podélně - souosé přemísťování koncových bodů pásového dopravníku (poháněcí     

a vratné stanice) 

 kombinovaně - směr přemísťování je kombinací předchozích způsobů 
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Obrázek 3: Způsoby přemisťování na krátkou vzdálenost, paralelní a vějířovitý způsob [Kontinuální technologie 

na povrchových dolech] 

 

Dále se při přestavbách na krátkou vzdálenost řeší prodlužování nebo zkracování pásového 

dopravníku přidáním nebo odebráním středních dílů. 

Technologické příslušenství (násypky, shazovací vozy) při přemisťování vyjíždí postupně 

k poháněcí či vratné stanici tak, aby v co nejmenší míře komplikovaly samotné 

přemisťování. Při přemisťování je potřeba zajistit pro pohony pojezdů technologického 

příslušenství (kolejové, housenicové) záložní napájení el. energií (diesel agregáty, 

kabelové vozy). 

 

4.1.1 Přípravné práce pro přemísťování - obecně 

 

Po dotěžení příslušného bloku podél pásového dopravníku je potřeba provést přestavbu 

sekce do nového postavení.  

Přípravné práce spočívají především 
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 v úpravě terénu pro přesun lože pásového dopravníku 

 zaměření nového postavení pásového dopravníku (pláň, na které bude stát nová 

trasa pásového dopravníku, nesmí být příčně ukloněna, případné změny podélného 

sklonu musí být plynule navázány, místa se sníženou únosností v trase nového 

postavení se zpevní zahrnutím nebo prosypáním vhodným materiálem).  

 vytyčení trasy pásového dopravníku resp. osy překladače a osy posunu poháněcí     

a vratné stanice a prostavět kolejové rošty pro posun poháněcí stanice.  

 v povolení dopravní pásu sjetím napínacího vozíku  

 upevnění dopravního pásu ke stolicím pásového dopravníku řetízky o min.průměru 

8mm.  

 kontrole popř. opravě kolejového roštu trasy pásového dopravníku a nasazení 

vypadlých střední dílů na kolíky pražců.  

 odkotvení vratné stanice 

 v případě potřeby odsunutí středních dílů tak, aby při tvorbě oblouku nedocházelo 

k deformacím středních dílů 

 očistění kolejnic, pro upnutí překládací hlavy 

 zkontrolování, promazání a rozhýbání podvozku poháněcí stanice 

 zkontrolování čepů a ok navařených pro tahání poháněcí stanice, vratné stanice, 

shazovacího vozu a pojízdné násypky 

 zajištění dostatečného množství náhradního materiálu (lan, řetízků atd.) 

Vlastní přemísťování - obecně 

Samotný přesun pásového dopravníku na kratší vzdálenost je zpravidla prováděn 

deformačním kontinuálním zpŧsobem (střední díly). V souladu s posouváním trasy 

středních dílŧ je zároveň přetahována i poháněcí a vratná stanice. 

Při přemisťování se vždy řeší otázka přerušení dopravního pásu přeříznutím a přemístění 

jednotlivých částí odděleně, nebo ponechání dopravního pásu v celku a přemístění celé 

sekce najednou. Pro přerušení dopravního pásu hovoří menší potřebné množství pomocné 

mechanizace, nižší požadavky na preciznost přemisťování (možnost korekce                     

po jednotlivých dílech), ale je třeba připočíst čas potřebný k znovu spojení dopravního 

pásu. 



Milan Stöhr: Možnosti přemísťování pásových dopravníkŧ v návaznosti na těžební 

technologii 

 

2011  11 

Dokončovací práce - obecně 

 

Po přesunu pásového dopravníku do nového postavení se provede  

 

 vyrovnání trasy pásového dopravníku, poháněcí a vratné stanice, nastaví se přesypy 

 zabrzdí se poháněcí stanice kolejovými zdržemi (zajistí se táhla otočných 

podvozků) 

 zakotví se vratná stanice za kolejový rošt ( osa kotvících řetězů musí být odkloněna 

směrem ven od podélné osy pásového dopravníku o 5°-15°a nesmí svírat s rovinou 

pláně vratné stanice větší úhel než 45°).  

 nasazení středních dílů a rozražení pražců. Kolík na který je nasazen následující 

střední díl musí být cca v ½ nosu tohoto středního dílu 

 demontují se řetízky přidržující dopravní pás 

 doplní se chybějící válečky 

 nasadí se kabelové trasy do háků a uzemní se poháněcí a vratná stanice 

 napojí se silové, ovládací a sdělovací kabely 

 provede se napnutí dopravního pasu 

 Přemísťování středních dílů 

Střední díly se dělí podle způsobu přemisťování na  

 

 přestavitelné (při přemísťování je nutné provést demontáž a znovu montáž 

v novém postavení). Používají se především pro stálé sekce páskových dopravníků 

 přesuvné (při přemisťování se neprovádí demontáž, ale podle systému                     

a uspořádání střední části pásového dopravníku může být způsob přesunu   

o přetržitý (bezdeformační)  

o plynulý (převážně deformační) 

Přesun středních dílŧ se téměř výhradně provádí deformačním zpŧsobem.                                                                                                                                  

Podstatou tohoto technologicky plynulého přesunu dopravníkŧ je použití deformačního 

členu (kolejnice) spojené kloubově prostřednictvím ocelových pražcŧ se středními díly. 

Kolejnice je při přesunu upnuta mezi vodící kladky překládací hlavy. Krajní vodící kladky 

mají na spodní straně nákolky, jimiž lze kolejnici zdvihat. Při přesunu je vedena překládací 

hlava (nejčastěji s kloubovým spojením) táhly, hydraulickými válci, lany překladačem, 

který mŧže mít kolový nebo housenicový podvozek (Caterpillar D8T, DET 250). Zdvihání 
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překládací hlavy je mechanické (kladkostrojem) nebo hydraulické. Při vlastním přesunu     

je kolejnice včetně určitého počtu středních dílŧ a části pásu nadzdvižena a podélnou 

jízdou překladače přetahována o určitou vzdálenost (krok), která je dána stavem terénu, 

uspořádáním a hmotností střední části, velikostí a výkonem překladače. Lze dosahovat 

délky kroku 0,5 až 1,5m. Celková vzdálenost přesunu je pak dána součtem dílčích krokŧ. 

V prŧběhu přestavby je nutné okamžitě nasazovat vypadlé střední díly a kabely, prŧběžně 

rovnat pražce popř. dopravní pás. 

 

Popis přesunu podle jednotlivých kroků 

 

 upnutí překládací hlavy 

 nadzvednutí pásového dopravníku a provedení min. bočního úkroku 

 provedení prvního průjezdu v celé délce středních dílů ( v případě extrémních 

klimatických podmínek - přimrznutí jsou pražce středních dílů utrženy od země-

podložky pomocí radlice buldozeru) 

 překladač projíždí podél středních dílů s upnutou překládací hlavou                        

na deformačním členu (kolejnici) a posunuje v pravidelných vlnách celou sekci. 

Délka posunu při jednom projetí nepřekračuje vzdálenost 1m. Pásový dopravník   

lze přesouvat najednou, ale i po částech dle zvoleného způsobu.  

Při přemísťování-rukování středních návazných dílŧ je velmi dŧležité sledovat mezní vŧli 

ve spojích. Při překročení této meze dochází k rozpojení jednotlivých středních dílŧ,        

což významným zpŧsobem prodlužuje plynulost a dobu samotné přemístění. 

 

Obrázek 4: Překladač P10/DET 250 [Milan Stöhr] 

 

Obrázek 5: Caterpillar D8R [Milan Stöhr] 
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Pro přemísťování středních dílŧ na porubních a zakládacích frontách se již několik 

desetiletí téměř výhradně používá překladače P10/DET 250 sovětské výroby, pro jejich 

nízké měrné tlaky na podložku. Použití modernějších strojŧ se prozatím neosvědčilo. Např. 

Ceterpillar D8R je částečně využíván k přemisťování na uhelných řezech, kde se vyskytuje 

pevná podložka. Na skrývkových řezech se vzhledem k vyšším měrným tlakŧm                 

na podložku zpŧsobených konstrukcí, ale především menší šíří housenic se tento typ stroje 

boří a tím neúměrně prodlužuje a komplikuje celý proces přemísťování středních dílŧ. 

 

Tabulka 1: Technické parametry překladače P10/DET 250, Caterpillar D8R 

Typ P10/DET 250 Caterpillar D8R 

Použití - DPD š.1200 - 2200 mm Přemisťování  Přemisťování 

Výkon dieselmotoru traktoru (kW) 220 228 

Výkon trakčních el. motorů traktoru  (kW) 166  

Tažná síla na háku (kN) 220  

Překládací rychlost (km/h) 2,3 - 8   

Zdvih překládací hlavy (m) 0,5  

Zvedací síla (kN) 100  

Měrný tak                 při zvedací síle     0 kN 

na podložku (MPa)  při zvedací síle 100 kN 

0,06 

0,106 

 

 

Hmotnost (bez radlice) (t) 36,5  
 

Přemísťování vratné stanice 

Vratné stanice mají v porovnání s poháněcími podstatně menší hmotnost a rozměry. Podle 

velikosti mají kolejové podvozky a nebo ližiny. U kolejových podvozků je postup shodný 

s přemisťováním poháněcích stanic viz. kapitola níže. U ližin se přemístění provádí 

pomocí lana a buldozeru, kdy je vratná stanice po předem stanovené trase a upraveném 

terénu přemístěna do nové pozice. U vratných stanic se výjimečně setkáváme s kráčivými 

podvozky a to jak stálými tak odnímatelnými, které musí být v předstihu před přemístěním 

dopraveny k vratné stanici pomocí transportního vozu nebo vhodnými saněmi taženými 

dozerem. Před montáží kráčivých jednotek musí být stanice nadzvednuta pomocí 

hydraulického zvedacího zařízení, následně se kráčivé jednotky připevní ke stanici pomocí 

šroubů nebo čepů. Celá montáž se musí provést podle dokumentace dodané výrobcem. 

Samotný přesun stanice pomocí kráčivých jednotek bude blíže popsán v kapitole 

přemísťování poháněcí stanice. 
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Přemísťování poháněcí stanice s kolejovým podvozkem 

Poháněcí stanice je konstrukčně nejsložitější část pásového dopravníku. Zajišťuje pohon 

dopravního pásu pro transport dobývaného materiálu. Jedna poháněcí stanice je schopna 

pohánět sekci resp. pásový dopravník délky až 1,3 km. Nejrozšířenějším typem podvozku 

je kolejový. Kolejový podvozek poháněcí stanice pro dopravní pásy šíře 1800 mm 

(nejpoužívanější) se skládá čtyři samostatných, nepoháněných, vahadlové podvozků 

uložených na otočných ramenech uchycených k nosné konstrukci stanice. Otočné ramena 

se zajišťují v libovolném směru aretačními táhly nebo šrouby. K přemístění tažením          

na kratší vzdálenost se používají buldozery (tažné a brzdné). Buldozery jsou propojeny         

se stanicí lany za úchyty, které jsou vyrobeny a namontovány dle schválené dokumentace. 

Směr přemisťování je libovolný.  

Výhoda kolejového podvozku je relativně nízká stavební výška, dobrá přístupnost pro 

očištění, jednoduchá konstrukce, univerzálnost a relativní nenáročnost na mechanizaci 

vlastního přemísťování po kolejišti.  

Nevýhodou je větší náročnost na přípravu vlastního přemisťování (příprava terénu před 

položením kolejiště) a nutnost použití pomocné mechanizace. 

 

 

Obrázek 6:Vahadlový podvozek s aretací  PS š. 1800 [Milan Stöhr] 
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Tabulka 2: Poháněcí stanice šíře 1800 mm s kolejovým podvozkem 

 jednotka š 1800 PA š 1800 OLDP 

teoretické dopravní množství nakypřeného 

materiálu 
m

3
.h

-1 
6000 6600 

měrná hmotnost t.m
-3 

1,4 1,6 

max. velikost zrna dopravovaného materiálu mm 450 450 

největší hmotnost zrna kg 140 250 

šířka pásu mm 1800 1800 

rychlost pásu m.s
-1

 5,2 5,2 

max. sklon v podélném směru  2° 2° 

max. sklon v příčném směru  2° 2° 

max. počet nainstalovaných jednotek kW 4x500 4x630 

počet poháněcích bubnů ks 2 2 

průměr poháněcích bubnů mm 1280 1400 

výška stanice mm 9705 11 135 

šířka stanice mm 11 780 12 140 

délka stanice vč. prašného pásu mm 43 680 44 720 

rozchod kolejnic mm 3800 4000 

hmotnost stroje vč. pohonů a rozvoden kg cca 264 000 cca 332 000 

hmotnost jedné poháněcí jednotky kg 15 500 24 000 

rychlost napínacího vozíku m.s
-1 

0,18 0,2 

napínací délka m 16,5 14,5 

průměr napínacího lana mm 28 28 

rychlost prašného pásu m.s
-1 

0,36 0,36 
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Vlastní přemístění poháněcí stanice na kratší vzdálenosti se skládá z následujících kroků 

Příprava transportní trasy 

„Transportní trasa musí být připravena tak, aby nedošlo k místnímu překročení povoleného 

sklonu 15°. Trasa musí být připravena v terénu, kde nehrozí nebezpečí propadnutí              

či zaboření stanice, sesuvy půdy, průvaly vod či jiná nebezpečí. Za stanovení trasy 

odpovídá vedoucí práce. Při špatných klimatických podmínkách je nutné odstranit z trasy 

tažných mechanizmů zvodnělou vrstvu a provést zpevnění povrchu (je nutné vzít v úvahu, 

že na zvodněném povrchu klesá bezpečná tažná síla mechanizmu až o 50%)“. 

„Kolejový rošt musí být postaven podle odpovídající projektové dokumentace dodané 

k příslušné poháněcí stanici. U poháněcích stanic DPD š. 1800 a 2000 mm jsou použity 

pražce o délce 5,6 m položené v maximální rozteči 0,5 m. U poháněcích stanic DPD          

š. 1200 mm jsou použity pražce o délce 3,6 m položené v max. rozteči 0,5 m. Zvětšení 

rozteče na 0,7 m je možné pouze v odůvodněném případě v místech se zvýšenou únosností 

terénu. Je dovoleno použít pražce (4,8 a 3,6 m) s podmínkou, že se rozteč zmenší na max. 

0,4 m.“ 

Příprava stanice 

„Před transportem provede mechanik DPD kontrolu stavu uchycení rozvoden, 

transformátorů a spouštěčů, převodovek, motorů a vrátků. Dále je nutné provést kontrolu    

a promazání podvozků. Stanice nesmí být uvazována prostým ovinutím lan přes nosníky 

ocelové konstrukce neboť dochází k jejímu poškození. Stanice smí být tažena pouze          

za úchyty určené výrobcem, nebo za úchyty namontované se souhlasem mechanika 

zařízení. Úchyty musí být dimenzovány na maximální tažnou sílu mechanizmu.               

Pro univerzální potřeby je nutné dimenzovat úchyt na min. tažnou sílu 60 tun.“ 

„Pokud není stanice vybavena úchyty, je nutné provést jejich dodatečnou montáž podle 

pokynů mechanika zařízení. Montáž tažných úchytů musí být dokladována v knize 

zařízení. Na stanici musí být viditelně označená max. tažná síla úchytu. Pokud vzniknou 

při montáži technické komplikace je nutné montáž konzultovat s odborným pracovníkem 

útvaru hlavního mechanika.“ 

„Úchyty se kontrolují v rozsahu 

 zda nejsou deformovány 
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 zda není deformována konstrukce v místě úchytů 

 zda nejsou poškozeny očnice a čep 

 zda je označena nosnost úchytu 

 zda jde čep zajistit proti vypadnutí 

 zda jde o odpovídající úchyt pro tah 60 tun 

 zkontrolovat teoretickou maximální sílu připadající na úchyt. Tato síla je vzata       

za předpokladu, že reakce stanice při tahu vzhůru bude v mezním případě držena 

pouze jedním úchytem. Pokud je tato síla větší než označení na úchytu je nutné : 

 použít pouze stroj, který nevyvine větší tah než je uvedená hodnota           

na úchytu 

 nebo zmenšit sklon transportní trasy poháněcí stanice 

 nebo zesílit úchyt a lana na vypočtenou mezní hodnotu 

 nebo odlehčit poháněcí stanici na odpovídající úroveň“ 

Postup vlastní práce 

 „vedoucí práce je povinen provést kontrolu všech ustanovení technologického 

postupu potřebných pro přípravu stanice k transportu 

 vedoucí práce před zahájením práce seznámí přítomné se zvoleným postupem práce 

a všeobecnými bezpečnostními ustanoveními tohoto technologického postupu 

 vedoucí práce dohodne před zahájením práce rozmístění pracovníků a seznámí       

je se signály, které budou při práci používány 

 zapojení tažných mechanizmů k stanici - mechanizmy musí být v dobrém 

technickém stavu a musí být zapojeny podle tažných sil rovnoměrně rozdělených 

ve směru tažení. Lano se zapojuje za tažné zařízení stroje. Lano lze zapojit i za zub 

rozrývače stroje, ale v takovém případě musí být lano chráněno proti poškození 

hranami rozrývače a musí být zajištěno proti sesmeknutí. U stanice, která                

je ustavena před spouštěním v rovině se zároveň provede připojení mechanizmu 

uvádějícího stanici do pohybu před najetím na svah. V takovém případě musí být 

lano dlouhé minimálně 20m. 

 uvedení lan do tahu, tak aby nebyla prověšena 

 odkotvení stanice od kolejového roštu 

 uvedení stanice do pohybu tak, aby byla stanice rovnoměrně tažena a lana všech 

tažných mechanizmů byla stále napjata. Pokyn tažným mechanizmům předává 
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pouze jeden pracovník k tomu určený. Ten sleduje pohyb stanice a stav napnutí lan. 

Tento pracovník se řídí pouze pokyny vedoucího práce, svého pomocníka               

a domluvenými nouzovými signály. Další nutné informace mu předává pomocník, 

který je zajišťuje dle potřeby z dalších méně přehledných míst (kontrola podvozků, 

kolejového roštu, pohyb mechanizmů uvádějících stanici do pohybu při spouštění 

atd.) 

 při uvádění stanice do pohybu při spouštění musí být lana tažných (jistících) 

mechanizmů mírně uvolněna, tak aby nedocházelo k přetahování mechanizmu 

uvádějícího stanici do pohybu před najetím do sklonu. Po nejetí poháněcí stanice 

do sklonu se transport přeruší na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro odpojení 

mechanizmu, který uvedl stanici do svahu. Pokud spouštění stanice probíhá           

ve sklonech do 5° není nutné mechanismus odpojovat, je však nutné zajistit 

dostatečně dlouhé lano, aby mohlo být trvale uvolněno, též je nutné zajistit 

koordinaci pohybu tohoto stroje s hlavními tažnými (brzdnými) mechanizmy.“ 

 odpojení tažných mechanizmů je provedeno pouze po ukončení transportu, nebo 

přerušení práce a to vždy až po ukotvení poháněcí stanice v souladu s dokumentací 

výrobce.“ 

Přemísťování poháněcí stanice se stabilním housenicovým podvozkem 

Stabilní housenicové podvozky používané u poháněcích stanic zpravidla umožňují pouze 

pohyb v jednom základním směru přemisťování (v kolmém nebo podélném). Byly 

využívány pro pásové dopravníky šíře 2250-2500mm v NDR a PLR. Jejich nevýhoda 

spočívala ve větší stavební výšce, nespolehlivosti funkce při dlouhodobém setrvání           

na jednom místě, ve velkém podílu hmotnosti podvozku při požadavcích na dodržení  

malých hodnot středních měrných tlaků a složitosti konstrukce. V České republice             

se nepoužívají. 

Přemísťování poháněcí stanice pomocí kráčivé jednotky 

Pevné kráčivé podvozky s skládají z opěrného středního pontonu, ke kterému jsou 

připojeny tři zvedací válce, jejichž druhé konce jsou připojeny na nosnou  konstrukci 

poháněcí stanice. Pevné kráčivé podvozky byly navrženy pro největší (nejtěžší) poháněcí 

stanice, ale k jejich rozšíření v České republice nedošlo. Přemísťování pomocí 
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odnímatelných kráčivých jednotek v průběhu dobývacího procesu    na krátkou vzdálenost 

je velmi efektivní a je v rámci Severočeské hnědouhelné pánve využíváno. 

Odnímatelné kráčivé podvozky jsou symetricky připojené bočně k opěrnému pontonu 

poháněcí stanice a obvykle se používají dva nebo čtyři. Sestávají se z zvedacího 

hydraulického válce a připojených dvou pohybových a opěrného kruhového pontonu. 

Válce jsou uchyceny na nosném rámu, který je připojen na opěrném pontonu poháněcí 

stanice. El. energie při přemísťování je zajištěna dieselagregátem popř. kabelovým vozem. 

K výhodám kráčivých odnímatelných jednotek patří  

 umístění mimo poháněcí stanici  

 nezvyšují stavební výšku 

 montáž a demontáž se může provést i za chodu stanice 

 jednoduchý transport 

 možnost výhodné konstrukce pontonu poháněcí stanice 

 nízké střední měrné tlaky na podložku 

 přemísťování poháněcí stanice je velmi jednoduché do všech směrů 

 jednoduchá ovladatelnost 

 organizaci pro transport všech poháněcích stanic stačí teoreticky vlastnit čtyři 

odnímatelné kráčivé jednotky 

 odnímatelné kráčivé jednotky mají pro realizaci přemístění poháněcí stanice nižší 

požadavky na úpravu terénu oproti kolejovým  

 zajišťují dostatečnou stabilitu (není nutné stanici jistit) 

K nevýhodám kráčivých odnímatelných jednotek patří  

 složitější řízení-ovládání 

 omezená únosnost jednotek 

 větší prostorové nároky stanice při namontovaných jednotkách 

 malá přemisťovací rychlost 

 nevhodnost pro přesuny na větší vzdálenost (přehřívání)  

 v zimním období je potřeba v dostatečném časovém předstihu temperovat vlastní 

hydraulický systém 

 vyšší náročnost na údržbu, větší náchylnost na poškození 
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Po dopravení odnímatelných kráčivých jednotek k poháněcí stanici transportním vozem 

nebo na saních tažených dozerem proběhne montáž kráčivých jednotek na poháněcí stanici 

pomocí šroubů, čepů dle druhu kráčivé jednotky a do vymezení roztečí otvorů pomocí 

excentrických čepů. Celá montáž musí být provedena dle dodané dokumentace od výrobce. 

Následně se provede připojení elektrické energie a řídícího systému kráčivých jednotek. 

Vlastní pohyb poháněcí stanice pomocí odnímatelných hydraulicky ovládaných kráčivých 

jednotek probíhá v krocích 

 nadzvednutí celé poháněcí stanice vč. pontonu 

 posunutí v požadovaném směru pomocí hydraulických válců max. o 700 mm 

 položení pontonu poháněcí stanice na zemní plochu 

 přeložení kráčivých jednotek v požadovaném směru atd. 

Každá kráčivá jednotka je samostatně ovladatelná, tudíž se každá může nezávisle na druhé 

pohybovat jiným směrem, což umožňuje pohyb a otáčení libovolnými směry. Možnosti 

přemísťování pásových dopravníkŧ na větší vzdálenost. 

Přípravné práce pro přemísťování - obecně 

Po dotěžení příslušné oblasti a nemožnosti z jakéhokoliv dŧvodu pokračovat ve zvoleném 

dobývacím směru dál, se musí celá sekce pásového dopravníku připravit na přemístění         

na větší vzdálenost. Přípravné práce spočívají především v 

 odpojení silových kabelů (elektroinstalace) 

 povolení dopravního pásu (sjetí napínacího vozíku) a jeho rozříznutí a navinutí       

na přepravní cívky v délkách odpovídající nosnosti transportní mechanizace 

 přípravě dopravních cest pro transportní mechanizaci 

 rozebrání poháněcí stanice na jednotlivé díly (motory, převodovku, poháněcí           

a podpěrné bubny atd.) 

 shromáždění středních dílů na jedno sběrné místo 

Všechny práce spojené s přípravou na přemístění jsou vedeny s cílem v co největší míře 

zjednodušit samotné přemístění tj. nakládání na dopravní mechanizace a přípravu zvolené 

trasy pro přemístění poháněcí stanice. 
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Vlastní přemísťování - obecně 

Cílem samotného přesun jednotlivých dílŧ pásového dopravníku na větší vzdálenost          

je  co nejrychlejší přemístění celé sekce při co nejmenší míře poškození přemisťovaných 

dílŧ.  Přemisťovací mechanizace jsou nákladní terénní automobily, rŧzné druhy dozerŧ, 

auto jeřáby a transportní vozy např. TV-200M popř. helikoptéry. 

Dokončovací práce - obecně 

Přesunu pásového dopravníku na větší vzdálenost do nového postavení obvykle značí 

vytěžení ložiska nebo nějaký závažný dŧvod, pro který není možno pokračovat v dobývání 

ložiska v daném směru. Následuje rekultivace resp. konzervace vytěženého prostoru. 

Přemísťování středních dílů 

Přemísťování středních dílů na větší vzdálenost se obvykle provádí pomocí terénních  

nákladních automobilů, na jejichž korby jsou střední díly nakládány pomocí autojeřábů. 

Alternativním řešením je přemístění pomocí dozerů tažením. 

Návazné střední díly se po sjetí dopravního pásu rozpojí  popř. se demontují válečky.       

Při nízkých teplotách se radlicí buldozeru odtrhnou od podložky. 

Přemísťování vratné stanice 

Vratné stanice se na větší vzdálenost přemisťují pomocí dozerŧ tažením a to buď               

na vlastním podvozku nebo na dopravních saních. 
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Přemísťování poháněcích stanice  

V případě přemísťování poháněcích stanic na větší vzdálenosti při přestavbách se obvykle 

využívá mobilní housenicový podvozek reprezentovaný transportním vozem TV-200M 

 

Obrázek 7:TV-200M [Pokyny pro obsluhu a údržbu transportního vozu] 

 

který umožňuje všesměrné přemísťování. Transportní vůz TV-200 M je vybaven diesel 

agregátem zvedacími trámci a hydraulickou soupravou, dvěma housenicovými podvozky 

(PVZ 2500), ocelovým nosným rámem (příčník podvozku), dvěma nájezdovými rampami 

kloubově připevněnými na příčníku a elektrovýzbrojí. K zachycení horizontálního zatížení 

od poháněcí stanice slouží plošina vedená centrální čepem. Tato plošina je podepřena třemi 

horizontálními válci a celá se na těchto válcích může otáčet o 360° (pouze bez zatížení).  

Transportní vůz TV-200 M je především určen pro přemísťování poháněcích stanic             

a shazovacích vozů (šíře dopravního pásu 1800 a 1200 mm) na větší vzdálenost. Dále        

je využíván pro přepravu strojů a mechanizmů v málo únosném terénu (vratné stanice, 

jeřáby atd.) a rozměrných břemen (kolesa, pohonné jednotky, převodovky, cívky 

s navinutými dopravními pásy nebo kabely atd.). 
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Tabulka 2. Technické parametry transportního vozu TV-200M 

Jmenovitá nosnost 200 000 kg 

Maximální nosnost 240 000 kg - zvláštní požadavky na úpravu trasy 

Vlastní hmotnost transportního vozu  130 242 kg 

Hmotnost zvedacího trámce I 3 197 kg 

Hmotnost zvedacího trámce II 6 521 kg 

Hlavní rozměry  

Délka  bez nájezdových ramp 14,4 m 

Délka s nájezdovými rampami 20,6 m 

Maximální šířka 11,2 m 

Maximální výška 2,2 m 

Světlé výška nad terénem 0,5 m 

Výška housenic 2,2 m 

Šíře housenic 2,1 m 

Tlaky na podložku  

Nezatížený vůz 0,36   MPa 

Zatížený vůz jmenovitá nosnost 0,009 MPa 

Rychlost pojezdu 0,36 km/hod (0,1 m/s) 

Maximální výkon motoru (TATRA) 300 kW při 2100 ot.min
-1 

Výkon generátoru Siemens 250 kVA 

Jmenovité napětí 3 x 500 V 

Jmenovitá frekvence 50 Hz 

 

 



Milan Stöhr: Možnosti přemísťování pásových dopravníkŧ v návaznosti na těžební 

technologii 

 

2011  24 

Při přemísťování hmot tak velkému objemu, hmotnosti musí transportní trasa splňovat 

následující parametry. 

 Maximální podélný sklon pojezdové trasy 

 nezatížený vůz                                    1:5 (11°) 

 zatížený vůz - poháněcí stanice            1:6 (9°) 

 zatížený vůz - shazovací vůz                1:6 (9°) 

 Maximální příčný sklon pojezdové trasy 

 nezatížený vůz                                    1:5 (11°) 

 zatížený vůz - poháněcí stanice            1:10 (5°) 

 zatížený vůz - shazovací vůz                1:30 (2°) 

 Minimální šířka pojezdové trasy                      15 m 

 

Poháněcí stanice pásové dopravy šíře 1800 mm v provedení pro polyamidový pás, 

pracovní označení PS 1800 PA má celkovou hmotnost 263,8 t. Po demontáži předního 

kolejového podvozku 17,4 t a reakce náběhového dílu cca 6 t se výsledná hmotnost 

přemisťované části PS 1800 PA dosahuje na maximální nosnost transportního vozu TV- 

200 M. 

Poháněcí stanice pásové dopravy šíře 1800 mm v provedení pro ocelokordový pás, 

pracovní označení PS 1800 OLDP má hmotnost 332,2 t. Vzhledem k této hmotnosti           

je nutno před transportem demontovat pohony 84,5 t, přední kolejový podvozek 17,4 t        

a odečíst reakci náběhového dílu 4 t. Těmito úpravami je celková hmotnost přemísťované 

části poháněcí stanice 226,3 t a je ji možno přemísťovat pomocí transportního vozu TV-

200 M 
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Tabulka 3: Hmotností podíly jednotlivých částí poháněcí stanice 

 Poháněcí stanice OLDP š. 

1800, 630 kW 

Poháněcí stanice š. 1800 - 

PA pás 

Základní část poháněcí 

stanice 

100 t 70,4 t 

OK poháněcí stanice 94,5 t 77,5 t 

Válečky na stanici 6 t 6 t 

Poháněcí jednotky 4x630 

kW 

84,5 t  

Poháněcí jednotky 4x500 

kW 

 64,5 t 

Kabina  2,2 t 2,2 t 

Rozvodny 20 t 20 t 

Oleje 8 t 7,6 t 

Gurta prašného pásu 3,7 t 2,4 t 

Kabely 4 t 4 t 

Gurta na stanici St 3150  5,4 t 3,2 t 

Přitažení nab. dílu 4 t 6 t 

Celkem 322,2 t 263,8 t 

 

„Přes výše uvedené úpravy hmotnosti přemísťované části poháněcích stanic je nutné tento 

transport považovat i s ohledem na použité housenicové podvozky z PVZ 2500                  

za mimořádnou záležitost a je bezpodmínečně nutné splnit technické podmínky pro 

zajištění bezpečnosti transportu. 

 provést zjištění těžiště poháněcí stanice při její přípravě k transportu 

 dálkově ovládané najetí transportního vozu geometrickým středem pod označené 

těžiště  
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 provést podepření poháněcí stanice 

 upravit transportní trasu tak, aby nemohlo dojít vlivem terénní nerovnosti 

k bodovému podepření housenicových podvozků pouze v místě turasů, kdy dochází 

k maximálnímu ohybovému namáhání konstrukce nosiče housenic 

 dbát na dostatečnou únosnost transportní trasy, kritická místa (podmáčený terén) 

vysypat vhodným materiálem a dodržet geometrické parametry sklonu trasy 

transportu s plynulými přechody stoupání a klesání terénu, při nadměrném 

rozkmitání ocelové konstrukce poháněcí stanice zastavit transport a počkat            

na utlumení kmitání“ 

S ohledem na bezpečnost transportu a minimalizování dynamických vlivŧ na ocelovou 

konstrukci vlastního převáženého břemene je nutno vždy provést úpravu trasy pomocí 

zemních strojŧ. Především je nutno upravit sklony podélného stoupání a klesání trasy          

a dodržet jejich předepsané parametry. Je třeba dbát na řádné odvodnění trasy a její 

dostatečnou únosnost popř. provést její zpevnění vhodným posypovým matriálem.           

Při transportu poháněcí stanice a shazovacího vozu š. 1800 mm je vhodné provést úpravu 

terénních přechodŧ transportní trasy při stoupání a klesání v délce min. 15m a sklonu          

1 : 10.    

Stanovení těžiště poháněcí stanice 

„Pro stanovení těžiště poháněcí stanice je potřeba provést následující úkony 

 provést odečet hodnot tlaků v místech podepření trámců PA1, PA2, PB1, PB2 

 určení hodnot reakcí  RA1 = S x PA1 x 0,981
-1

 (pro průměr pístu 100mm je RA1 = 

cca 80 x PA1 (kg)) obdobným způsobem pro další reakce 

 celková hmotnost poháněcí stanice je G= RA1 + RA2 + RB1 + RB2 

 změření vzdálenosti mezi zvedacími trámci l (m) 

 určení vzdálenosti těžiště od zadního trámce b=(RA1 + RA2) /G  (m)“ 
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Obrázek 8: Schéma pro stanovení těžiště PS [Milan Stöhr] 

 

Nakládání, skládání poháněcí stanice  

Pro zajištění bezpečnosti nosné konstrukce poháněcích stanic je nutno dodržet následující 

technické požadavky při nakládání resp. skládání předmětné poháněcí stanice 

 „bezprostředně před transportem zjistit aktuální technický stav hlavních nosníků 

poháněcí stanice - pro transport včetně pohonů musí být ocelová konstrukce 

hlavních nosníků bez znatelných deformací a trhlin v případě výskytu těchto závad 

provést jejich odborné posouzení   

 demontovat náběhový díl a pásmo  

 provést vizuální kontrolu svarových spojů předních a zadních stoliček  

 osadit přední a zadní zvedací trámec I a II 

 na trámec I je nutno namontovat mezikusy a koš s válcem 

 na trámec II se montuje pouze koš s válcem  

 pod zvedací místa se dopraví opěrné pontony  

 kompletace zvedacích hydraulických souprav Enerpac a jejich kontrola  

 zahájí se rovnoměrné zvedání poháněcí stanice, nesmí dojít k překročení náklonu 

20° 
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 pokud je tento sklon již na počátku zvedání, je nutno stanici vyrovnat pomocí 

zvedací soupravy 

 provést odečet hodnot reakcí v jednotlivých zvedacích místech  

 provést spuštění poháněcí stanice na třmeny nebo mezikus  

 stanovení těžiště poháněcí stanice   

 vytažení předního kolejového roštu a demontáž předního kolejového podvozku bez 

vyvození bočních tlaků 

 provést dálkově řízené najetí transportního vozu geometrickým středem příčníku 

pod těžiště poháněcí stanice  

 do předem určených míst mezi poháněcí stanici a transportní vůz umístit trámce      

a dumové podložky pro zachycení sil při přemisťování v náklonu 

 provést spuštění poháněcí stanice na trámce 

 provést zajištění poháněcí stanice pomocí kotevních řetězů   

 demontovat zvedací trámec I a II 

 samotný transport - přemísťování“ 

Výhody přemisťování na větší vzdálenost transportním vozem TV-200 M jsou vysoká 

nosnost, vysoká přepravní rychlost, všesměrná pohyblivost, univerzální použití                

pro jednotlivé druhy poháněcích stanic resp. možnost využití pro přemísťování jiných 

těžkých zařízení. 

Nevýhody přemisťování na větší vzdálenost transportním vozem TV-200 M ve srovnání 

s jinými typy podvozků  jsou vyšší hmotnost, větší stavební výška a vyšší střední měrné 

tlaky na podložku, finančně náročné zařízení a to jak na pořízení, tak i na údržbu. 

Jako alternativní řešení přemísťování poháněcích stanic na větší vzdálenosti                       

je přemísťování pomocí odnímatelných kráčivých podvozků. Tato alternativa není            

na lomech v Severočeské uhelné pánvi obvykle využívána pro své nevýhody, které jsou 

popsány v textu výše. 
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5 Závěr - Optimalizace přemísťování pásových dopravníků 

Prvořadý úkol vidím v procesu modernizace pomocné mechanizace. Dnes používané 

buldozery P10/DET 250 pro přemísťování středních dílŧ jsou v provozu více než 30 let      

a jejich provoz již neodpovídá především ekonomickým požadavkŧm dnešní doby, nehledě 

na problematiku jejich servisu, kdy originální náhradní díly již nelze sehnat a veškeré 

opravy se ve všech aspektech stávají čím dál tím více náročnější. Další optimalizace 

pásové dopravy musí respektovat snahu o zvětšování osových délek pásových dopravníkŧ, 

protože je zřejmé, že s prodlužováním jednotlivých sekcí klesají jednotkové náklady, 

snižuje se počet přesypŧ a tím roste spolehlivost celého technologického celku. Je pravda,            

že s rostoucí osovou délkou pásových dopravníkŧ roste požadavek na výkony poháněcích 

médií resp. počet pohonŧ jedné linky. Tento požadavek však lze řešit vícepohonými 

stanicemi, poháněnými vratnými stanicemi, nebo použitím mezipohonŧ např. třecích pásŧ 

či hnacích nosných válečkŧ. S prodloužením osových vzdáleností také vzrŧstají pevnostní 

požadavky na dopravní pás, proto je potřeba počítat s ocelokordovými dopravními pásy, 

které umožňují značné zvýšení tažných sil. Jelikož jejich spojení je technologicky 

náročnější oproti polyamidovým pásŧm je potřeba dŧkladněji zvažovat každé jejich 

přerušení-rozříznutí a z toho vyplívající prosazování technologie přemísťování na kratší 

vzdálenost bez jeho přerušení. 

Je zřejmé, že přemisťování pásového dopravníku je složeno z více navzájem na sebe 

navazujících technologicky propojených operací. V případě změny jednoho postupu         

je rázem ovlivněn celý řetězec, proto je třeba řešit přemisťování jako celek a ne pouze      

po jednotlivých částech. 
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