
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Abstrakt 

Vymezenou problémovou oblastí diplomové práce je provoz pásového dopravníku, analýza moţných rizik, 

úrazů a škod. Popis moţností bezpečnostních a ochranných prvků určených pro pásovou dopravu. Cílem 

práce je praktických návrh ochranných prvků pásové dopravy, vyhodnocení provozu a posouzení 

ekonomického přínosu instalace. 

 

Abstract 

Defined problem area of this Diploma thesis is belt conveyor operations, analysis of possible risks, 

injuries and damages. Description possibilities of safety and protections sensors for belt conveyors. 

The aim of this thesis is practical proposal of protection devices, evaluation of operation and 

economical assessment of this installation.  
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Úvod 

 

Smyslem a cílem této diplomové práce je poskytnout stručný a ucelený přehled o problematice 

provozu pásového dopravníku, zejména s ohledem na bezpečnost provozu. V navazující části je 

práce orientována na praktickou aplikaci elektronických prvků, které mohou napomáhat ke 

zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu, případně zabránit moţné havárii. Nejprve je popsán 

dopravník jako funkční celek s uvedením základních stavebních prvků. Následuje popis 

jednotlivých problematických míst, důsledky a analýza dokumentovaných havárií, popis moţností 

moderních elektronických prvků, výčet jejich moţné praktické realizace v praxi.  V závěrečné 

části je provedena ekonomická analýza aplikace snímačů a provedeno vyhodnocení provozu 

dopravníku.     
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1.   Charakteristika podniku navrhující dopravník pro kamenolom 

 

1.1. Představení podniku 

Firma AD Controls s.r.o. byla zaloţena v lednu r. 1997. Tehdejší záměr představoval činnost v 

oblasti průmyslové automatizace a vývoje software pro PLC automaty. Koncem téhoţ roku prošla 

firma transformací a hlavním předmětem podnikání se staly komplexní technicko-inţenýrské 

sluţby zahrnující poradenství, projekci, prodej, instalaci a servis v oblastech průmyslové detekce 

kovů, rentgenových systémů a magnetické separace. Společnost nabízí celou řadu detekčních 

systémů do nejrůznějších provozů a výkonné magnetické separátory. Má tým schopných 

odborníků, připravených nabídnout jakékoliv řešení.  Za dobu své krátké existence firma dosáhla 

v oboru jiţ několika významných úspěchů a uspěla v řadě výběrových řízení. Kvalitu a výkon jimi 

dodávaných zařízení prokazuje řada úspěšných instalací nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

Tato činnost je zaloţena na velmi úzké spolupráci s renomovanými zahraničními firmami Thermo 

Goring Kerr Ltd. a Eriez Magnetics Europe Ltd., které tvoří špičku ve svém oboru. Eriez 

Magnetics Ltd je americká firma s celosvětovou působností. 

Své výrobní závody má téměř na všech kontinentech (S. a J. Amerika, Evropa, Afrika, Asie, 

Austrálie). Společnost Eriez Magnetics Ltd. je největším výrobcem magnetických separátorů na 

světě. Během své téměř 60leté existence dosáhla značných zkušeností a úspěchů při výzkumu, 

výrobě a prodeji separátorů magnetických kovů, separátorů nemagnetických kovů, vibračních 

podavačů, detektorů kovů a magnetických dopravních systémů. 

Výrobky jsou určeny do nejrůznějších druhů průmyslu, jako je farmaceutický, potravinářský, 

chemický, zpracování plastů, recyklace odpadů a druhotných surovin, těţební, keramický, úprava 

nerostů apod. Specialitou a výjimečností je pouţití speciálních druhů magnetických elementů ze 

vzácných zemin, jejichţ magnetická síla je několikanásobně vyšší neţ u klasických feritových 

magnetů a o 40% vyšší neţ u magnetů ze vzácných zemin, které nabízí konkurenční výrobci. 

Druhou spolupracující společností je anglicko-americká společnost Thermo Goring Kerr Ltd. 

která se jiţ od svého zaloţení v r. 1947 řadí mezi absolutní světovou špičku a má největší 

zkušenosti v oblasti průmyslové detekce kovů. Je autorem celé řady nových technologických 

řešení a inovací. Důraz je kladen na zákaznický servis a vysokou kvalitu nabízených výrobků a to: 

detektorů kovů, rentgenových inspekčních systémů kontrolních váţících systémů. 
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Výrobky jsou určeny do nejrůznějších druhů průmyslu. Uplatnění najdou všude tam, kde je nutné 

provádět finální inspekci produktu, nebo ochranu zařízení před poškozením kovy. 

Zvláštností jsou detektory kovů na bázi technologie dsp (digitální signálový procesor) coţ oproti 

konkurenčním systémům na mikroprocesorovém základu přináší několikanásobně vyšší výkon, 

který se projeví vyšší detekční citlivosti, filtraci, stabilitou a zamezením falešných detekcí. Další 

specialitou jsou rentgenové systémy CDX, které dokáţí detekovat a separovat neţádoucí 

kontaminanty jakou jsou plasty, sklo, kamínky, pryţ apod. 

Goring-Kerr Ltd. a Eriez Magnetics jsou v ČR zastoupeny společností AD Controls s.r.o.  

 

1.2. Nabízené systémy 

1.2.1. Detektory a separátory kovů 

Detektory a separátory kovů jsou zařízení, která dokáţí s vysokou účinností detekovat a separovat 

jakýkoliv kov, včetně nerezové oceli. Detektor má tvar snímací hlavice s pravoúhlým nebo 

kruhovým průchozím otvorem. Instalují se do toku produktů nebo 

surovin, na dopravní cesty – pásové dopravníky balících strojů, potrubní přeprava, gravitační toky 

apod. Standardní činností při zjištění kovového kontaminantu v produktu, který prochází 

detekčním otvorem je elektrický signál, který můţe být dále vyuţitý pro aktivaci separačního 

zařízení, zastavení pohybu pásu, signál vyslaný do řídicího systému apod. Separační zařízení 

umoţňuje bez zásahu obsluhy automaticky vyloučit kontaminovaný výrobek nebo surovinu. 

Typickou aplikací pro detektor kovů je instalace na vynášecí dopravníky z balících linek. 

 

1.2.2. Magnetické separátory 

Představují většinou nejlevnější řešení problematiky separace kovů. Existuje samozřejmě celá 

řada typů různých separátorů pro sypké i tekuté materiály, s různou magnetickou silou, avšak toto 

byť ekonomicky výhodné řešení má také svá úskalí. Magnety dokáţí na svém povrchu zachytit 

pouze feromagnetické kovy a vzhledem ke skutečnosti, ţe většina výrobní technologie je 

vyrobena z nerezové oceli, která bývá nemagnetická nebo slabě magnetická, je úspěšnost 

zachycení např. nerezové matky či šroubku velmi malé. 

1.2.3. Rentgenové systémy 

Jsou zařízení schopná v produktu zjistit přítomnost nejen všech druhů neţádoucích kovů, avšak 

navíc i přítomnost obecně jiných cizorodých materiálů, které mají dostatečně velkou hustotu. 
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Typickými příklady detekovatelných předmětů mohou být sklo, PVC, kamínky, kovy, kosti apod. 

Naopak předměty, jakými jsou např. dřevo, papír, provázky, chrupavky apod. nemají dostatečnou 

hustotu a nejsou tedy detekovatelné. Detekční systém je dodáván ve dvou základních provedeních, 

buď jako dopravníkový nebo potrubní systém s integrovanou snímací hlavicí. Obě varianty 

provedení jsou z nerezové oceli. Standardní činností při zjištění neţádoucího kontaminantu v 

produktu, který prochází detekčním místem je aktivace separačního zařízení, které bez zásahu 

obsluhy automaticky vyloučí kontaminovaný produkt.  

2.  Popis běžného stavu dopravníku v kamenolomu 

 

Poţadavek manipulace či transportu materiálu, výrobku, nebo suroviny lze v současné době nalézt 

téměř v kaţdém oboru lidské činnosti. Význam a rozsah ilustruje procentuální odhad mnoţství 40-

45% pracovníků v průmyslu, kteří se zabývají právě touto činnosti. 

Optimalizací návrhu manipulace a transportu materiálu lze výrazně zvýšit produkci a efektivitu 

výrobního procesu, zvýšit bezpečnost provozu a sníţit celkové náklady výroby. 

Základním a moţná i nejdůleţitějším prvkem pro zajištění operační dopravy jsou mechanismy a 

dopravníky, které zajišťují tok materiálu. Tato zařízení jsou nedílnou součástí pro mechanizaci a 

automatizaci linek nebo celého výrobního procesu. Jedná se o rozmanitá zařízení, která jsou 

konstrukčně přizpůsobena pro dopravu s ohledem na charakteristické vlastnosti přepravovaného 

materiálu. Zejména ty vlastnosti, které podstatným způsobem ovlivňují chování materiálu při 

pohybu jsou nejdůleţitější pro volbu vhodného způsobu dopravy.  

Z fyzikálního hlediska se materiály rozdělují na: 

1) pevné látky  - zachovávají svůj tvar 

Jsou charakterizované hmotností, hlavními rozměry a vysokou hustotou. Dle tvaru lze 

dále dělit na: 

 kusové předměty: nemají velký rozdíl v hlavních rozměrech 

 plošné předměty: mají nepatrnou tloušťku ve srovnání s ostatními rozměry 

 tyčové a vláknité: mají podstatný rozdíl mezi délkou a ostatními rozměry 

 

2) tekuté látky – kapaliny, pasty, sypké látky 

Jedná se o velkou skupinu látek od nízkomolekulárních kapalin aţ po disperze nebo 

pastovité látky. 
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3) plynné látky – plyny 

 

2.1. Stručný popis nejběžněji používaných dopravníků  

a) Skluzy 

Skluz je určen k dopravě sypkých i kusových materiálů, neobsahuje pohon. Pro dopravu se 

vyuţívá účinků gravitace. Dráha pohybu můţe být nejen rovná, ale i různě zakřivená do oblouků 

nebo šroubovice. Vyuţívají se nejen pro dopravu, ale i jako zásobníky. Materiál po skluzu buď 

klouţe nebo se valí. 

b) Pásové dopravníky 

Pásové dopravníky slouţí k přemisťování sypkých i kusových produktů ve vodorovném i šikmém 

směru. Nosným prvkem je pás vedený a poháněný bubny a podpíraný válečky nebo kluznou 

deskou. 

c) Článkové dopravníky 

Jsou to dopravníky, jejichţ dopravním prostředkem jsou obecně řetězy s články. Jejich pouţití je 

všestranné, pouţívají se především pro dopravu kusového zboţí. 

d) Šnekové dopravníky 

Šnekové dopravníky slouţí k přemisťování sypkých materiálů pomocí rotujícího šneku. Jsou 

sloţeny ze ţlabu jako nosného prvku, šneku a pohonu. Pouţívají se pro vodorovnou, šikmou a 

výjimečně svislou dopravu. 

e) Vibrační dopravníky  

Vibrační dopravníky jsou mechanické dopravníky vyuţívající k přemisťování sypkých nebo 

kusových produktů setrvačných sil působících na částice dopravovaného materiálu.  

Dopravník je tvořen ţlabem obvykle hranatého průřezu, který je pruţně uloţen na základu. Pohon 

dopravníku dává ţlabu kmitavý pohyb. 

 

Klasické pásové dopravníky (obr. 1) jsou pro své univerzální pouţití nejrozšířenějším typem 

dopravníku v kamenolomu. V další části této práce bude podrobněji rozebrán současný stav a 

podle zjištěných faktů budou uvedena příslušná doporučení.  
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Obr. 1 Klasický pásový dopravník 

 

1) dopravní pás 

2) podpěrné válečky 

3) bubny 

4) poháněcí ústrojí 

5) brzdící ústrojí 

6) napínací zařízení 

7) rám 

 

2.2.1. Dopravní pás 

Pás je podepřen válečkovou stolicí, která tvoří korýtkovou dráhu. Materiál pásu je pryţ s textilní, 

syntetickou nebo kovovou vloţkou. Skládá se z: 

a)  nosné vrstvy, která zajišťuje polohu materiálu na pásu 

b)  taţné vrstvy, která přenáší taţnou sílu 

c)  oběţné vrstvy, která zajišťuje přenos síly z hnacího bubnu na pás 

Na pryţový pás se kladou tyto hlavní poţadavky: 

- velká pevnost v tahu 

- velká odolnost proti průrazům a otěru 
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- značná ohebnost, která ovlivňuje velikost průměru bubnů a tvorbu korýtka s maximálním 

průřezem náplně na pásu 

- malá průtaţnost ovlivňující poměry na poháněcích bubnech a délku napínacích drah 

- velká ţivotnost z hledisek stárnutí a únavy nosné kostry pásu 

- odolnost proti povětrnostním vlivům 

Ţivotnost pásu je závislá na délce dopravní sekce, na způsobu nakládání, včetně řešení přesypů na 

údrţbě zařízení a charakteru suroviny. 

Nejčastější bývá poškození pásu způsobeno: 

- průrazy ostrohrannou surovinou nebo cizími předměty 

- opotřebováním okrajů pásu, např. šikmým během 

- malou ţivotností spojů způsobenou převáţně nekvalitním provedením spoje 

- opotřebováním spodní krycí vrstvy pryţe, jestliţe je napnutí pásu nedostatečné a válečkové 

stolice jsou špatně vyrovnány 

 

2.2.2. Podpěrné válečky 

Podpěrné válečky vedou a podpírají horní větev a dolní prázdnou větev pryţového pásu. Válečky 

jsou uloţeny ve válečkových stolicích. Představují podstatnou část mechanických prvků pásového 

dopravníku. Podle konstrukce válečkových stolic lze rozlišovat: 

- pevné válečkové stolice korýtkové (min. dvouválečkové) nebo rovné, které se pouţívají 

pouze u spodní větve pásu a jsou v zásadě tvořeny jedním válečkem 

- girlandové válečkové stolice sestavené z běţných typů válečků. 

 

Podle konstrukce vlastních válečků pevných stolic se rozlišují typy: 

a)  s pevnou osou, kdy v podstatě stojí vnitřní krouţek valivého loţiska 

b)  s volnou osou, s pevně uloţeným vnějším krouţkem valivého loţiska 

 

Nosné válečky hladké 

Mají největší oblast pouţití. Zpravidla je jejich plášť ocelový, existují i však alternativní materiály 

(technické plasty, sklolamináty apod.). 
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Nosné válečky dopadové 

Mají na ocelovém plášti nalisované prstence z pryţe a jejich úkolem je tlumit účinky dopadajícího 

materiálu 

 

Nosné válečky diskové 

Pouţívají se pro vedení spodní větve dopravního pásu znečištěného dopravovaným materiálem. 

Disky jsou velmi málo náchylné k nalepování materiálu. 

 

Obdobně jako u válečků existuje také různé uspořádání válečkových stolic. Podle počtu válečků 

uloţených ve stolici jsou to pak horní stolice dvou válečkové, které jsou typizované pro šířky pásů 

400 – 650mm nebo více pouţívané tří válečkové stolice, které jsou typizované jako normální, 

dopadové, přechodové nebo samostavné. Více válečkové stolice se předpokládají u šířek pásu nad 

1800mm. 

 

2.2.3. Bubny 

Podle pouţití jsou bubny poháněcí a obváděcí.  

Poháněcí buben přenáší hnací moment na pás. 

Odpory proti pohybu pásu jsou překonávány krouticím momentem poháněcích bubnů. Základní 

podmínkou přenosu sil mezi bubnem a pásem je dostatečná velikost napínací síly, úhel opásání a 

součinitel tření. 

Aby se zvýšil součinitel tření, jsou poháněcí bubny pogumovány. 

Buben vratný (koncový, nepoháněný), v některých provedeních plní funkci napínací. 

Obváděcí bubny mají loţiska vnější nebo vnitřní. Výhodou bubnů s vnitřními loţisky (s pevnou 

osou) jsou menší stavební rozměry a snadnější montáţ. 

Velikost (průměr) bubnu je stanovena přenášeným výkonem, poţadovanou rychlosti pohybu a 

typem pásu. 

 

2.2.4.  Poháněcí ústrojí 

Pro pohon hnacího bubnu se pouţívá většinou asynchronních elektromotorů s krouţkovou kotvou 

pro dosaţení pozvolného rozběhu nebo s kotvou nakrátko a rozběhovou spojkou. V některých 

speciálních případech je pouţito motoru hydraulického. Podle vztahu k poháněcímu bubnu mohou 

být pohony oboustranné nebo jednostranné, podle způsobu připojení k bubnům pak 

s převodovými skříněmi zavěšenými nebo spojenými s bubnem pomocí spojek. 
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Správná volba výkonu, typu nebo soustavy pohonů má rozhodující vliv na spolehlivost provozu 

dopravníku. Na pohon bubnu se kladou tyto hlavní poţadavky: 

- plynulý beznárazový rozběh dopravního pásu při respektování jeho pruţných vlastností 

a rozměrů 

- u více bubnových a oboustranných pohonů správné rozdělení krouticích momentů 

- moţnost brzdění 

 

2.2.5. Brzdící ústrojí 

Toto ústrojí je pouţito v některých speciálních aplikací pro zastavení pohybu a zabránění zpětného 

pohybu (např. při šikmém dopravníku). Nejčastěji se umisťuje mezi motor a převodovku, jestliţe 

není nutné z provozních důvodů jiné umístění. 

 

2.2.6.  Napínací ústrojí 

Důleţitou funkcí tohoto ústrojí je zajistit přenos sil z hnacího bubnu na pás a omezení prohybu 

pásu mezi válečky. 

Ovládání napínací síly (zvýšení předpětí) je jedním z rozhodujících činitelů, kterým lze zajistit 

spolehlivost přenosu sil a tím i plynulý provoz dopravníku. 

Hlavní funkce napínacího zařízení jsou: 

- udrţovat resp. umoţnit dosaţení správné velikosti napínací síly při změnách součinitele 

tření 

- udrţovat správnou zvolenou hodnotu předpětí, protoţe se pás vlivem své pruţnosti 

(zejména při rozběhu a zvětšeném zatíţení) prodlouţí a bez odebrání uvolněného pásu 

napínacím zařízením vzniká podstatný pokles předpětí a tím i prokluz na bubnech 

- mít dostatečnou rezervu v délce napínací dráhy pro vyrovnávání trvalých deformací 

pryţového pásu. 

Obvykle je řešeno pomocí napínací smyčky, kdy napínací síla je vyvozena závaţím volně 

zavěšeným na obváděcím bubnu, nebo pak napínání šroubem, u kterého je napínací síla vyvozena 

pomocí šroubového spoje. 

 



10 
 

3. Analýza kritických míst, situací a rizik 

 

Nehody souvisí přímo s lidskou činností v souvislosti s provozováním a obsluhou na pásových 

dopravnících. Během provozu pásového dopravníku mohou vzniknout provozní stavy, které vedou 

k havárii.  

Typickým příkladem mohou být následující události: 

1) při kontrole dopravníku před spuštěním byla zjištěna v páse dopravníku velká podélná 

trhlina uprostřed. Při bliţším ohledání bylo zjištěno, ţe trhlinu způsobila ocelová tyč, která 

byla unášena spolu s materiálem. Na přechodu (přesypu) mezi dvěma dopravníky se tato 

tyč vzpříčila, zaklínila a způsobila roztrhnutí pásu. Bylo nutné zamezit spuštění 

dopravníku a provést opravu. Důsledkem byla pak odstávka výroby a následné finanční 

ztráty. 

2) Během provozu drticí linky v kamenolomu došlo k náhlému odstavení primárního drtiče a 

následně i celé linky. Analýzou poruchy bylo zjištěno, ţe do drtiče společně se surovinou 

pronikl i zub z bagru, který je vyroben z manganové oceli. Tento nedrtitelný předmět 

způsobil poškození vnitřního pláště drtiče, přehřátí motoru a následně nouzové odstavení 

stroje. Důsledkem byla opět finanční ztráta na nákup nových dílů, provozní odstávka a 

ztráta výkonu celé linky. 

 

Bezpečnost provozu určují tři souhrnné faktory vlivu. (Obr. 2) 

1) technické veličiny  (T) 

2) veličiny organizace (O) 

3) člověkem podmíněné veličiny  (M) 

 

Jsou-li tyto tři souhrnné faktory vyjádřené pomocí kruhů, pak je optimální průběh provozu a tím i 

jeho bezpečnost zaručena, jestliţe se všechny tři překrývají. 
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Obr. 2 Faktory vlivu 

 

Ideálního stavu, kdy je zajištěna bezpečnost provozu, je moţno dosáhnout jen tehdy, jestliţe 

všechny tři části spolu optimálně působí. Jednostranné posuzování jen jednoho z nich, např. 

faktoru vlivu - veličiny podmíněné člověkem, nemůţe plně a dostatečně vyřešit danou 

problematiku. 

Praktickou činnost protiúrazové zábrany lze rozdělit do následujících moţností. 

1) Nebezpečí zcela odstranit tak, aby v ţádném případě nemohlo přerůst v ohroţení. 

2) Člověka odstranit z okruhu nebezpečí. Nelze-li pro daný stav techniky odstranit nebezpečí, 

toto nebezpečí se eliminuje tím, ţe se člověk vyjme z okruhu jeho moţného působení 

3) Nebezpečí omezit tím, ţe se ohraničí prostorově, nebo vzdálit do té míry, ţe člověk 

nemůţe vniknout do nebezpečného okruhu 

4) Ochrana samotného člověka. V tomto případě, není-li moţnost nebezpečí při daném stavu 

techniky odstranitelné, zmenší se stupeň nebezpečí specifickou individuální ochranou 

člověka. 

 

Při aplikaci problematiky na dopravníky lze realizovat moţnosti 1-3 pro zmenšení moţnosti 

ohroţení. Ochranná zařízení naplňují moţnosti 1 a 2. 

Dálková zařízení a automatické řízení poskytují moţnost odstranit člověka z místa ohroţení a 

dosáhnout bezpečnosti dle bodu 2. 
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Pro teoretický návrh vhodného opatření je zřejmé, ţe ochranné opatření splní svůj účel jedině 

tehdy nenarušují-li pracovní průběh stroje. Pro konstrukčně plánované stejně i pro dodatečně 

zabudovaná zařízení platí proto tyto zásadní poţadavky: 

1) účelnost, zejména s ohledem na zamýšlený ochranný účinek a na snadné ovládání 

(přizpůsobení stroje člověku) 

2) přizpůsobení provozním nezbytnostem 

3) hospodárnost, náklad a výsledek musí být v rozumném a akceptovatelném vztahu. 

 

K účelnosti ochranných zařízení patří především: 

a) Nesmí docházet k narušování pracovního rytmu a zvyklostí – jedině takto nebude 

důvodem k odstranění obsluhou. 

b) V případě, ţe ochranné zařízení ztěţuje pracovní postup, je nutno zajistit takovou vazbu 

ochranného zařízení se strojem, aby při jeho odstranění došlo k zastavení práce. 

 

Při přizpůsobení se provozním potřebám a s ohledem na hospodárnost pořízení je nutné, aby 

ochranná zařízení nebyla namontována výlučně a pouze na pohyblivých částech, nebo uzlech – 

toto je nedostačující. Ochranná zařízení by měla být instalována i na takových částech, na kterých 

se provádí kontrolní a opravářské práce, odstraňují poruchy ve více či méně dlouhých časových 

intervalech a za provozu strojního zařízení. 

S ohledem na bezpečnost práce a protiúrazových zábranách není moţno v současné době 

navrhovat, nebo konstruovat obecně téměř jakékoliv strojní zařízení. 

Dodatečně montovaná ochranná zařízení jsou pouze nouzovým řešením a obvykle ovlivňují 

nepříznivě provoz nebo obsluhu. V popředí ochrany před činností stroje je vlastnost ochranného 

zařízení přizpůsobit se provozním okolnostem účelnosti. Nelze však přehlíţet jaké náklady z této 

instalace a dovybavení vznikají. Z důvodu hospodárnosti by měly být co moţná nejlevnější.  Je 

dopředu zřejmé a nehospodárné projektovat, konstruovat a vyrábět kaţdé jednotlivé ochranné 

zařízení odděleně. 

Většina ochranných zařízení se vyrábí ve velkých sériích nebo se potřebují v delších časových 

odstupech vţdy znovu. V  ideálním případě se doporučuje pro celý kamenolom vyrábět určitý, na 

sebe navazující druh ochranných opatření. 
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Pro analýzu potřebného objemu a rozsahu ochranných zařízení na pásových dopravnících je nutno 

znát rozsahy, kam člověk dosáhne a v jaké vzdálenosti můţe co uchopit. 

Na základě analýz byly stanoveny tyto typické hranice dosahu (tab. 1): 

Tab. 1 Hranice lidského dosahu 

 

 

 

 

 

 

Z těchto vzdáleností pro dosaţení a uchopení člověkem musí vycházet i ochranná zařízení na 

pásových dopravnících. 

Před dosahem musí být chráněny všechny pohybující se součásti do výše 2,5 m na pracovních i 

dopravních částech. 

Dosah paţe do 0,85 m se při návrhu ochranného zařízení musí projevit jako moţnost, ţe při 

dosáhnutí nebo uchopení předmětu můţe paţe opsat půlkruh o poloměru 0,85 m. Tímto 

půlkruhem je také vytvořena křivka hranice, která musí být ochráněna proti dosaţení a uchopení. 

Je nutno brát na zřetel, ţe tělo můţe být při pohybu také nad ochranným zařízením skloněno, takţe 

se prodluţuje délka dosahu paţe nad uvedenou hranici. Teprve při výšce stroje v úrovni ramene je 

délka 0,85 m dostačující. 

Pro potřebnou bezpečnostní vzdálenost a délku ochranných zařízení od chráněných částí lze 

v závislosti na délce dosahů vytvořit křivky. Z těchto křivek lze určit bezpečnostní vzdálenost 

takto: Má-li být určena výška bezpečnostní ochrany nebo protiúrazové zábrany, vychází se 

z úrovně „podlahy“ stroje.  Je-li např. jeho výška od podlahy 1,52 m je tato výška vynesena na ose 

y (svislé). Na průsečíku této úrovně s křivkami lze vyčíst hodnotu výšky na ose x, která je určena 

pro ochranné zařízení (obr. 3). 

Druh dosahu lidské obsluhy Rozsah [m] 

Do výšky 2,45 – 2,6 m 

Pro délku paţe (rameno aţ špičky 

prstů) 0,85 m 

Pro dolní část paţe (loket-špičky prstů) 0,46 m 

Pro délku ruky (od zápěstí po špičky 

prstů) 0,2 m 
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Obr. 3 Graf křivek dosahu lidské ruky 

 

Z uvedených křivek dosahu je nutno si uvědomit i moţnosti, kdy rameno můţe být zasaţeno 

ochranným zařízením, avšak vlastní ruka se můţe otáčet aţ o dalších 0,2 m délky. 

Obdobným způsobem lze odvodit poţadované délky ochran pro ruku a prsty. 
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3.1. Oblasti nebezpečí a nehody na pásovém dopravníku 

Oblasti nebezpečí pásových dopravníku jsou na všech těch místech, kde pás nabíhá na buben nebo 

váleček a tam je obrácen nebo odvrácen a dále na takových místech, kde pás probíhá 

zabudovanými konstrukcemi (násypky, stírače) nebo na nich nemůţe uhnout z nosné konstrukce. 

1) náběhová místa pásu 

a) pohonný a vratný buben, bubny pro změnu směru pásu 

b) nosné a tlačné válečky před pohonným, vratným nebo jiným bubnem, je-li s nimi 

spojeno směrové nebo výškové odchýlení pásu 

2) nosné válečky 

a) u násypek nebo stíračů 

b) v blízkosti zabudované nosné konstrukce dopravníku 

 

Nejrizikovější úkony z pohledu statistiky úrazovosti jsou 

- čištění pásu za provozu 

- revizní nebo dopravní práce při pásu v chodu 

- přelézání pásové konstrukce 

- nakládání materiálu 

 

Nelze ještě podcenit ohroţení vyplývající v okolí, kde je pásový dopravník instalován. (např. 

dopravní chodba, spadaný materiál nebo těţivo. 

3.2. Konstrukční ochranná zařízení na pásových dopravnících  

Základním poţadavkem na ochranná zařízení je co moţná nejširší účelnost, tj. musí poskytovat 

ochranu proti vznikajícímu nebezpečí i v souvislosti s opětovně zjistitelným a opakujícím se 

moţným riskantním jednáním obsluhy. Poţadavek na obsluhu, aby neprováděla rizikovou činnost, 

jakou je např. čištění pásu za chodu dopravníku. 

3.3. Prokluz pásového dopravníku – základní riziko 

Základní nehodovou událost tvoří vtaţení těla resp. jeho části (především jeho ruky), která se 

podílí na cca 65% smrtelných pracovních úrazů vykazovaných v celé skupině dopravníků. Přes 

51% z této úrazovosti pak představuje vtaţení do místa náběhu dopravního pásu na buben 

pásového dopravníku. Z toho vyplývá, ţe ke kaţdému třetímu smrtelnému pracovnímu úrazu 

v rámci celé skupiny dopravníků dochází při vtaţení do místa náběhu unášecího prostředku na 

buben pásového dopravníku.  Z hlediska bezpečnosti práce a úrazové prevence se tedy jedná o 
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zásadní problém. Z praxe je dostatečně známo, ţe ke vztaţení (zejména ruky člověka) do míst 

náběhu dochází nejčastěji při čištění bubnu, popř. dopravního pásu a to při prokluzu dopravního 

pásu, kdy vzniká relativní pohyb dopravního pásu vůči poháněcímu bubnu, způsobený rozdílem 

rychlosti dopravního pásu a obvodové rychlosti hnacího bubnu. V krajním případě se můţe 

dopravní pás i zastavit. Hlavní směr úrazové prevence, sledující zajištění bezpečnosti pásových 

dopravníků, by měl sledovat otázku zajištění přenosových schopností pohonu pásového 

dopravníku a to ve všech případech, které mohou při provozu nastat. 

K prokluzům dochází nejen při nalepování nejčastěji kluzkého a mokrého materiálu na povrch 

bubnu, popř. na vnitřní – dolní krycí vrstvu dopravního pásu, ale i při relativně čistých a suchých 

stykových plochách. 

Při provozu pásových dopravníků je nutno zajistit takový stav třecích ploch (tab. 2), který udává 

následující přehled. 

Tab. 2  Stav třecích ploch při provozu pásových dopravníků 

součinitel tření (μ) 

Stav stykových ploch 
Hladký 

ocelový buben 

Pryžové 

obložení 

Polyuretanové 

obložení 

Keramické 

obložení 

suché a čisté 0,35 - 0,4 0,4 - 0,45 0,35 - 0,4 0,4 - 0,45 

čisté a mokré (voda) 0,1 0,35 0,35 0,35 - 0,4 

mokré a znečištěné (jíl hlína) 0,05 - 0,1 0,25 - 0,3 0,2 0,35 

 

Vznik prokluzu při mokrých a znečištěných stykových plochách je pochopitelný. Avšak 

k prokluzu můţe docházet i při suchých a relativně čistých stykových plochách. V tomto případě 

je bezpodmínečně nutno najít příčinu tohoto jevu. 

Pro zjednodušení lze uvést, ţe pro správný a bezpečný provoz pásového dopravníku je nezbytné, 

aby tahy v pásu byly takové, aby obvodové síly na poháněcím bubnu byly v kaţdém případě 

přenášeny na dopravní pás třením, bez vzniku prokluzu. Pro bezpečný přenos obvodové síly 

z poháněcího bubnu na pás je zapotřebí soustavně udrţovat tahovou sílu ve sbíhající větvi 

dopravního pásu na určité hodnotě dle vztahu (3), přičemţ je nutno počítat i s maximální hodnotou 

hnací síly, která se můţe vyskytnout, např. při rozběhu. 

Pohyb pásu je vyvolán třecími silami, přenášenými mezi povrchem hnacího bubnu a vlastním 

pásem při platnosti Eulerova vztahu:  
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T1  = tah v nabíhající větvi dopravního pásu 

T2  = tah ve sbíhající větvi dopravního pásu 

μ  = součinitel tření mezi pásem a bubnem 

α  = úhel opásání 

Rozdíl tahů v nosné a vratné větvi dopravního pásu  se rovná obvodové síle,  kterou musí přenášet 

hnací buben na pás: 

                                                                F = T1 + T2                                                                                  (2)                                                                                   

Po dosazení vztahu (2) do vztahu (1) vyplývá následující závislost 

                                                    1.

2  eTF                                                                              (3) 

Velikost obvodové síly přenášené hnacím bubnem je přímo úměrná tahu ve sbíhající větvi 

dopravního pásu T2, úhlu opásání  α a součiniteli tření μ.  

Pro vytvoření potřebné velikosti tahové síly T2 slouţí napínací zařízení, kterých je několik variant, 

jak jiţ bylo uvedeno dříve (napínaní smyčkou, šroubem apod..) 

Při provozu pásového dopravníku dochází k prodluţování (vytahování) dopravního pásu, s čímţ je 

nutno při návrhu a provozu dopravníku počítat. 

Pokud je u napínací stanice pouţito např. napínání šroubem, je nutno v rámci údrţby pravidelně 

dotahovat napínací šrouby tak, aby velikost napínací síly ve sbíhající větvi dopravního pásu T2 

byla pokud moţno stále stejná. V opačném případě při prodluţování dopravního pásu bude 

velikost napínací síly  T2   plynule klesat, aţ nakonec dojde k prokluzu dopravního pásu. 

Při výpočtu pásového dopravníku se uvaţují jednotlivé odpory, které lze shrnout následovně: 

1)  hlavní odpory Fh, které působí po celé délce trasy, zahrnují 

a) rotační odpory válečků v horní a dolní větvi vznikající třením v loţiskách a 

těsněním válečků 
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b) odpory způsobené vmačkáváním válečků do pásu a opakovaným ohybem 

dopravního pásu s přepravovanou hmotou 

2) vedlejší odpory Fv, které působí pouze v určitém místě, zahrnují: 

a) odpory tření a setrvačných sil při urychlování přepravované hmoty v místě 

nakládání. 

b) odpor tření o boční stěny násypky v místě nakládání 

c) odpor loţisek bubnu, kromě loţisek poháněcího bubnu 

d) odpor ohybu pásu na bubnech 

3) přídavné hlavní odpory Fp1 zahrnující 

a) odpor válečků vychýlených ve směru pohybu pásu 

b) odpor tření o boční stěny násypky nebo boční vedení, je-ĺi v něm pás veden po celé 

délce dopravníku 

4) přídavné hlavní odpory Fp2 zahrnující 

a) odpor čističů pásu a bubnu 

b) odpor tření o boční stěny násypky nebo boční vedení, je-ĺi v nich pás veden pouze 

v části délky dopravníku 

c) odpor obracení dolní větve pásu 

d) odpor shrnovačů dopravované suroviny z pásu 

e) odpor shazovacího vozu 

5) odpor k překonání dopravní výšky Fs způsobený zdvihem nebo klesáním dopravované 

hmoty u nakloněných dopravníků. 

Součet všech dílčích odporů určuje celkovou velikost odporu – odporové síly, kterou ale musí 

překonat obvodová síla přenášená poháněcím bubnem.  

                                                         F = Fh + Fv + Fp1 + Fp2                                                          (4) 

 1.

221  eTFFFFFF sppvh  

Základní stavy, které mohou vést k prokluzu, neúměrným vzrůstem velikosti např. hodnoty 

hlavního odporu pásu Fh 

- přetěţování pásového dopravníku 

- nedostatečně prováděná údrţba (nenamazaná nebo zadřená loţiska) 

- namrzlé bubny v zimním období 
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3.4. Krytování nebezpečných míst 

Velká většina současných dopravníků je jiţ konstrukčně vyřešena s ohledem na nebezpečí vtaţení 

nebo zachycení. Stále je však v provozu celá řada zejména starších zařízení, kde popisované 

nebezpečí stále existuje. Tyto starší dopravníky je nutno dodatečně vybavit vhodnou zábranou 

nebo ochranným zařízením a to ve všech případech, kde existuje nebezpečí kontaktu nebo 

zachycení pracovníka pohybujícími se částmi. 

Tento problém můţe být ale aktuální i u nových zařízení, uvedených do provozu v bezpečném 

stavu. Jsou dokumentovány případy i dodatečné demontáţe ochranných a zabezpečovacích prvků 

nebo jejich částí (např. v rámci prováděné kontroly zařízení, nebo údrţby resp. v souvislosti 

s usnadněním těchto činností), bez jejich zpětné montáţe a tím i vytvoření nových nebezpečí, 

případně zvětšení nebezpečí stávajících. 

Nebezpečná sbíhavá místa lze chránit prostřednictvím: 

- přímého zajištění nebezpečného sbíhavého místa 

- vhodným ochranným krytem 

 

3.5. Přímé zajištění nebezpečného místa 

Princip této ochrany je ve vloţení určitého ochranného prvku přímo do místa vzniku nebezpečí 

(obr. 4). Velkou výhodou je dobrá moţnost vizuální kontroly a skutečnost, ţe není vyţadována 

demontáţ při provádění oprav, seřizování, údrţbě apod. 

 

 

Obr. 4 Ochranný prvek 

 

Při aplikaci tohoto způsobu ochrany je zapotřebí věnovat maximální pozornost návrhu náběţné 

vodící hraně. Tato by měla být vsunuta co nejhlouběji do místa náběhu, avšak nesmí být tímto 
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místem vtaţena. Musí být zachována stálost tvaru náběţné hrany, bez moţnosti její deformace 

v závislosti na provozních podmínkách – teplota, vlhkost atd. 

Tento způsob ochrany nebezpečných sbíhavých míst je zejména vhodný v případech, kdy je 

pouţíván pouze plný = homogenní dopravní pás a hladké bubny s plným povrchem obvodu. 

Pouţití této ochrany u pletivových a tyčových pásů je nutno zváţit s ohledem na moţnost ohroţení 

prstů. Z těchto důvodů je pouţití popisované ochrany u montáţních a třídících dopravníků zcela 

nevhodné a u všech dopravníků s tyčovými nebo pletivovými pásy, kde oka sítě nebo mezery tyčí 

jsou větší neţ 10mm je přímo zakázáno. 

Při konstrukci výplňové ochrany z plného materiálu je nutno zajistit aby úhel α byl pro hladké 

bubny větší neţ 45º a pro bubny s obloţením větší neţ 60º 

Mezera na vstupní, náběţné hraně musí být minimální a nesmí překročit 5 mm (obr. 5). Při 

nedodrţení této podmínky vzniká nebezpečí vtaţení na dolní straně tohoto krytu. 

 

Obr. 5 Mezera na vstupní, náběžné hraně 

 

Základní předpoklad dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti tohoto typu ochrany je tvarová a 

rozměrová stálost a neměnnost polohy zejména s ohledem na povětrnostní vlivy, kolísání teploty 

atd., pracovní vlivy (přenášení otřesů, vibrací apod.), které by mohly způsobit uvolnění různých 

uchycení a v konečném důsledku některou z neţádoucích událostí. 

 

 

3.6. Nebezpečí vtažení – sevření  
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Nebezpečí sevření s následným rozdrcením vzniká u pásových dopravníků v těch místech, kde 

mezi dopravním pásem a příslušnou konstrukcí dopravníku není vůle alespoň 50 mm. Tato 

hodnota vůle zajišťuje, ţe zachycená ruka bude v mezeře taţena pouze malou silou s moţností 

jejího vytaţení.  Tato vůle nesmí být v ţádném případě od 70-120mm, takto by mohlo dojít ke 

vtaţení celé pěsti nebo i paţe.  

Všechny tyto hodnoty jsou pouţitelné u pásových dopravníků s rychlostí dopravního pásu do 3 

m/s. 

Při sledování nebezpečí je nutno se zaměřit zejména na tyto místa moţného sevření: 

a) násypky - na těsnící lišty násypek na povrchu dopravního pásu v místě nad válečky 

b) bočnice - na místa bočnic a pruţných těsnících lišt dopravního pásu nad válečky 

c) výztuhy nad válečky -  na spodní větve dopravního pásu, zejména na prostory  

    mezi dopravním pásem nad válečky a podélnými nebo  

    příčnými výztuhami konstrukce nad nimi 

d) prostor mezi válečky -  na místa mezi dopravním pásem nad spodními válečky a  

    horními nosnými válečky umístěnými nad nimi. V tomto  

    prostoru můţe vzniknout nebezpečné místo mezi dvěma  

    pohybujícími se povrchy uvnitř konstrukce dopravníku. 

e) místa mezi válečky a pevnými plochami - na místa mezi dopravním pásem nad válečky 

         a spodní části pevné konstrukce nebo plochy 

         v místě válečků 

4. Důsledky havárie  

 

Provoz nejrůznějších dopravníků je dlouhodobě spojen se zvýšenou úrazovostí, coţ se týká 

zejména úrazovosti nejzávaţnější – smrtelné. Z celé skupiny dopravníků pak pásové dopravníky 

představují absolutně nejrizikovější druh, který na sebe váţe kaţdý třetí pracovní úraz a dále pak 

šest smrtelných úrazů z deseti, které jsou vykazovány v rámci celé skupiny dopravníků.  

Základem úrazové prevence a péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je odpovídající 

technický stav sledovaného stroje či technologického zařízení.  

V dalším textu budou uvedeny i příklady moţných technických úprav starších provozovaných 

pásových dopravníků za účelem zvýšení jejich bezpečnosti a tím i bezpečnosti práce při jejich 

obsluze a provozu. 
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Dopravník jako technologický celek významným způsobem ovlivňuje celkovou pracovní 

úrazovost. Například v zemědělství lze odhadnout, ţe provoz nejrůznějších dopravníků na sebe 

váţe 3,2% všech úrazů vykazovaných v tomto odvětví. V rámci vnitrozávodové dopravy pak cca 

5%. V celostátním měřítku se provoz a obsluha nejrůznějších dopravníků dlouhodobě podílí 

v rozsahu od 0,7 do 1,2% na celkové pracovní úrazovosti České republiky. Nejzávaţnější 

úrazovost smrtelná, ke které dochází při provozu a obsluze se dlouhodobě podílí dokonce 

v rozsahu od 1,5 do 3,9% na celkové smrtelné pracovní úrazovosti v rámci České republiky. 

Pro ilustraci uvádím příklady některých skutečných typických úrazů vzniklých v souvislosti 

s pásovým dopravníkem: 

1) K těţkému úrazu došlo u pásového dopravníku při vázání palivových kol ve výrobně. 

V den vzniku úrazu zaměstnanec odstraňoval spadlou štěpinu ze spodního dílu gumového 

pásu kleštěmi v těsné blízkosti hnacího bubnu. Při tomto úkonu došlo k zachycení kleští a 

k jejich vtaţení spolu s pravou rukou postiţeného mezi hnací buben a spodní díl gumového 

pásu a k následnému vytrţení ruky v rameni. 

 

2) Vykládka uhlí na závodní vlečce byla prováděna pomocí pásového pojízdného dopravníku. 

Určený pracovník měl za úkol provádět kontrolu chodu linky a vykládací čety. Během 

chůze se mu podvrtla noha. Při následném pádu se chtěl zachytit o konstrukci dopravníku. 

Zachytil se však o běţící pás, který mu strhl ruku pod napínací buben. Takto došlo 

k zlomenině pravé ruky. 

 

3) Postiţený kontroloval chod vodorovného pásového dopravníku a mnoţství naplnění 

v zásobnících. Došlo k jeho pádu na dopravník a ke vtaţení mezi běţící pás a ocelový 

skluz předního šikmého dopravníku. Tento úraz se stal bez očitých svědků a nebylo moţné 

stanovit, jak postiţený spadl na dopravní pás. Po pádu byl běţícím pásem vtaţen pod 

násypku a boční kryty, došlo k stisknutí hrudníku, znemoţnění dýchání a tím k zadušení 

postiţeného. V průběhu šetření tohoto úrazu bylo mj. zjištěno, ţe uvedený dopravník nebyl 

v místě trvalé obsluhy vybaven nouzovými vypínači. 

4) Nevyhovující technický stav pásového dopravníku byl příčinou úrazu v kotelně. V daný 

den docházelo k prokluzu dopravního pásu. Postiţený spolu s topičem měli snahu pomoci 

pásu do chodu tím, ţe uchopili klínové řemeny od převodového ústrojí a taháním za ně 

pomáhali dopravníku do chodu za situace, kdy byl hnací motor ponechán v klidu. Při 

jednom zataţení se rozběhl prokluzující pás a postiţený jiţ nestačil vyprostit pravou ruku. 
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Tato se dostala mezi klínové řemeny a hnací řemenici. Došlo k usmýknutí několika článků 

prstů. Během následného vyšetřování bylo zjištěno, ţe v den úrazu nebyl na převodovém 

ústrojí kryt. 

5) V daný den zaměstnanec dostal pokyn ke kontrole shazovacího vozíku na pásu. Po 

několika minutách co odešel, byl nalezen pod předními koly pojezdového pásu mrtev. Při 

šetření události bylo zjištěno, ţe postiţený přecházel jízdní dráhu pojezdu pásového 

dopravníku a to v rozporu s bezpečnostními předpisy, se kterými byl řádně seznámen. 

6) V betonárce došlo ke smrtelnému úrazu u dopravního zařízení. V kritický den byl 

zaměstnanec, který měl za úkol kontrolovat mnoţství sypaného materiálu a současně 

provádět regulaci, nalezen mrtev. Byl nalezen spolupracovníkem, který jej měl vystřídat. 

Postiţený byl vtaţen za levou ruku mezi napínací buben a pryţový pás dopravníku. Po 

ohledání místa a poloze těla se dá předpokládat, ţe se postiţený snaţil očistit menší 

napínací buben hnací stanice a to za chodu nezakrytého dopravníku. Při této činnost patrně 

došlo k zachycení skoby, kterou buben čistil spolu s levou rukou, která se následně dostala 

mezi gumový pás a buben. Úrazový děj byl ovlivněn nesprávnou funkci čistícího zařízení a 

nezajištěním nebezpečného místa. 

 

Podíl jednotlivých druhů dopravníků na úrazovosti je stručně vyjádřen v tabulce 3. 

Tab. 3  Podíl jednotlivých druhů dopravníků na úrazovosti 

Druh dopravníku Podíl na celkové 

úrazovosti 

Pásový dopravník 34%  

  o   Stabilní  23% 

  o   Přemístitelný  11% 

Poháněná válečková dopr. trať 20%  

Dopravník ve žlabu nebo trubce 16%  

  o   Skluz    7% 

  o   Hřeblový dopravník  5% 

  o   Redlerový dopravník  4% 

Podvěsný dopravník 9%  

Článkový dopravník 6%  

Korečkový elevátor 4%  
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Na celkové smrtelné pracovní úrazovosti České republiky (tab. 4) se pásové dopravníky podílejí 

rozhodujícím způsobem, které vyplývá z následujícího přehledu. 

 

Tab. 4 Celková smrtelná pracovní úrazovost v ČR 

Druh dopravníku Podíl na smrtelné 

úrazovosti 

Pásový dopravník 58.2%  

  o   dopravník pro tech. dopravu  82.1% 

  o   dopravník pro dálk. dopravu  17.9% 

Dopravník ve žlabu nebo trubce 26.8%  

  o   Hřeblový dopravník  44.3% 

  o   Redlerový dopravník  16.7% 

  o   Šnekový dopravník  16.7% 

  o   Řetězový dopravník  16.7% 

  o   Pneumatický dopravník  5.6% 

Článkový dopravník 4.5%  

Pomocná zařízení 4.5%  

Korečkový elevátor 3.0%  

Dopravní trať   1.5%  

Podvěsný dopravník 1.5%  

 

 

Pro detailnější poznání jednotlivých nehodových událostí (tab. 5), ke kterým dochází v okamţiku 

úrazového děje, je určen následující přehled. 
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Tab. 5  Jednotlivé nehodové události 

Nehodová událost 
Podíl na smrtelné 

úrazovosti 

Vtažení těla, nebo části těla   64.2%  

  o   vtaţení do místa náběhu pásu na buben    51.2% 

  o   vtaţení do místa mezi unášecí prostředek a rám  37.2% 

  o   vtaţení do místa náběhu pásu na nosný váleček  7% 

  o   vtaţení do místa náběhu řetězu na řetězku  2.3% 

  o   vtaţení do místa mezi rotující buben a rám  2.3% 

Navinutí osoby   
7.5% 

   např. rotující šnekovicí nebo jinou strojní části 

Zasažení osoby   

6% 

   

Nejčastěji volným koncem přetrţeného 

unášecího prostředku, uvolněnou násypkou, 

odhozeným materiálem apod.   

Přitažení osoby k rámu   
3%  

  Pryţovým pásem apod.   

Pro stanovení potřebných protiúrazových opatření je důleţité znát chování postiţených v daném 

kritickém okamţiku (tab. 6). 

Tab. 6  Procentuální vyjádření úrazovosti při jednotlivých pracech 

Prováděný úkon 
Podíl na smrtelné 

úrazovosti 

Odstraňování materiálu ze spodní větve pásu 19.4% 

Čištění dopravníku 14.9% 

Přelézání, přecházení přes dopravník 9% 

Kontrola dopravníku 9% 

Podcházení, podlézání pod dopravníkem 7.5% 

Úprava, výměna strojní části na dopravníku 7.5% 

Lezení na dopravník, jízda na dopravník pásu 4.5% 

Plnění mazacích míst na dopravníku 4.5% 

Napínání, spojování dopravního pásu 1.5% 

Seřizování spínačů 1.5% 
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Charakteristické u tohoto přehledu je to, ţe velká většina úrazů vznikla při dozoru, kontrole a 

obsluze, tedy u lidí, kteří jsou s provozem zařízení důvěrně seznámeni. 

5. Zkouška pásového dopravníku 

 

Všechny druhy dopravníků je nutno po ukončení jejich montáţe odzkoušet před uvedením do 

provozu za účelem ověření nejen jejich bezpečnosti a spolehlivosti, ale i technických parametrů a 

funkčních vlastností. Pro pásové dopravníky budou stanoveny specifické zkoušky vzhledem k 

jejich moţné nebezpečnosti provozu.  

V rámci zkoušek je třeba provést: 

a) vnější prohlídku a kontrolu, která se provádí ještě před prvním spuštěním 

b) zkoušení při chodu bez zatíţení 

c) zkoušení při chodu se zatíţením 

 

Výsledky uvedených zkoušek musí být uvedeny v protokolu o zkouškách, který se stává součástí 

průvodní technické dokumentace. Musí obsahovat minimálně: 

- technické údaje pásového dopravníku 

- podmínky zkoušek 

- dobu trvání a rozsah zkoušek 

- výsledky zkoušek s uvedením zadaných hodnot a vyhodnocení výsledků zkoušek 

- závěry o způsobilosti dopravníku a jeho provozuschopnosti 

- přílohy 

 

6. Nové technologie a možnosti bezpečnostních snímačů 

 

6.1. Návrh dopravníku 

Pro návrh pásového dopravníku je určena norma ČSN ISO 5048. Ta stanoví metodu výpočtu 

výkonu na poháněcím bubnu pásového dopravníku a tahových sil v pásu a platí pro pásové 

dopravníky s nosnými válečky. Postup při provádění normalizovaného výpočtu je podrobně 

popsán v ČSN ISO 5048 (26 3102) a byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 26 3102 z 

14.7.1988. 
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Při návrhu pásových dopravníků je účelné vycházet především z výpočtu potřebné obvodové síly 

na poháněcím bubnu a z toho plynoucího tahového namáhání pásu, neboť tyto hodnoty podstatně 

ovlivňují volbu pohonu a konstrukce pásu. Výkon pohonu se stanoví z obvodové síly na 

poháněcím bubnu a z rychlosti pásu. Potřebná šířka pásu se určuje na základě největšího 

objemového dopravovaného mnoţství a případně podle kusovitosti dopravované hmoty. Je nutno 

věnovat pozornost řadě různých činitelů, které ovlivňují obvodovou sílu na poháněcím bubnu a 

ztěţují přesné stanovení výkonu. Výše uvedená mezinárodní norma uvádí jednoduchý způsob 

výpočtu při návrhu dopravníku. Následkem toho je přesnost výpočtu omezena, ale je vyhovující 

ve většině případů. Řada činitelů není ve vztazích zahrnuta, ale je proveden podrobný rozbor 

jejich charakteru a závaţnosti. 

V jednoduchých případech, které se nejčastěji vyskytují, je moţno snadno přejít od výpočtu 

potřebného výkonu ke skutečnému tahu v pásu, který je důleţitý pro volbu pásu a návrh strojních 

částí.  

Problematika provozu pásových dopravníků z hlediska potenciálního nebezpečí pro obsluhu byla 

dostatečně podrobně popsána v předchozích částech této práce.  

Je tedy zcela logické, ţe při návrhu kaţdého pásového dopravníku je nutno vycházet z analýzy 

rizik a do návrhu nutně zahrnout i vhodná opatření proti vzniku nebezpečí.  

Tuto část návrhu lze ve velké většině řešit vhodnými konstrukčními doplňky dopravníku resp. 

vhodným návrhem jednotlivých funkčních prvků. 

Navrhovaná ochranná konstrukční řešení lze velmi efektivně zkombinovat s moţnostmi celé řady 

nejrůznějších snímačů a senzorů. Tyto moderní elektronické zařízení mohou nejen doplnit a zvýšit 

efektivitu ochranných opatření, ale v souladu s novými trendy v některých případech upozornit na 

moţnost vzniku poruchy, případně dát komplexní informaci o chodu celého dopravníku do 

nadřazeného řídicího systému a zvýšit tak komfort obsluhy a provozu pásového dopravníku. 

Jednotlivá zařízení, která přicházejí do úvahy pro instalaci na pásovém dopravníku je moţno 

rozdělit podle funkce do těchto kategorií: 

a) Bezpečnostní 

Reagují na potenciální nebezpečnou situaci, svou reakcí mohou zabránit pokračování 

nebezpečné situace a vzniku přímého ohroţení. Musí být nedílnou a nutnou součásti 

dopravníku. 
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b) Diagnostické 

Svým výstupem indikují některé základní provozní stavy stroje. 

c) Informativní 

Dávají informaci o stavu určitých fyzikálních veličin, mohu být základem pro řízení 

procesu. 

d) Ochranné 

Svým výstupem nebo činností mohou zabránit poškození některé součásti dopravníku. 

V některých případech se mohou funkce zařízení dle výše uvedeného rozdělení překrývat. 

7. Důsledky aplikace 

 

Aplikace jak detektoru kovů, tak magnetického separátoru má své specifické problémy. 

Nejideálnější případ je ten, kdy s aplikací těchto prvků je uvaţováno jiţ ve fázi projektové 

přípravy pásového dopravníku. Tato situace zajistí potřebnou technickou připravenost dopravníku 

a vlastní realizace montáţe je značně zjednodušena.  

Ve většině případu však dochází k instalaci na existující dopravník, který musí být pro montáţ 

patřičně upraven. 

Nejprve je nutno provést návrh vhodného typu snímacího senzoru v případě detektoru kovů a typu 

magnetického separátoru. Návrh provádí patřičně zaškolený aplikační technik dodavatele. 

Pro správný návrh jsou nutné vstupní údaje od provozovatele dopravníku. 

Veškeré potřebné údaje jsou vyţadovány ve formě aplikačního dotazníku. 

Vyplněný aplikační dotazník je archivován u dodavatele a slouţí jako součást systému řízení 

kontroly kvality dle ISO 

Jedná se o tyto informace: 

- Šíře pásu dopravníku, transportní rychlost  

- Typ transportního pásu, zejména spoj pásu – spojen vulkanizací, nebo sponou, údaj zda 

obsahuje pás kovové součásti např. kordy, výztuhy apod. 

- Typ transportovaného materiálu, sypná hmotnost, kusovitost, charakter, maximální vrstva 

na páse 

- Transportní výkon dopravníku 
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- Typ zařízení, které má být chráněno, případně poţadavky na detekční citlivost, nebo výkon 

magnetické separace 

V případě detektoru kovů je nutno znát přesný profil válečkové stolice, délku jednotlivých 

válečků, sklon, vzdálenost nad rámem, šířku rámu a další údaje.  

Snímací senzor v podstatě kopíruje válečkovou stolici a profil pásu, tak aby snímací plocha 

senzoru byla co nejblíţe transportnímu pásu. 

V případě magnetického separátoru je velmi důleţité umístění nad pásem a způsob čištění. 

 

Pozice 1 

K dosaţení maximální účinnosti by měl být magnet umístěn přímo nad přepadem materiálu (obr. 

6) z pásu (nad hnacím bubnem). Materiál je v pohybu a trajektorie pohybu napomáhá magnetické 

separaci, tok materiálu je směřován na povrch magnetu a ten  nemusí překonávat  tak velký odpor 

materiálu. Při tomto umístění je nutné, aby hnací buben byl vyroben z nemagnetických materiálů 

V opačném případě by došlo k zmagnetování hnacího bubnu a ztrátě účinnosti. 

 

Obr. 6 Umístění magnetu nad přepadem materiálu 

 

Pozice 2 

Magnet můţe být rovněţ umístěn napříč dopravníku. Tato pozice však běţně vyţaduje pouţití 

silnějšího magnetu. Tuto pozici nelze doporučit pro vyšší rychlosti pásu nebo příliš vysoké vrstvy 

materiálu na páse, pokud mají být separovány i menší ţelezné části. 

Aby nedocházelo ke sniţování účinnosti magnetu, je nutné zachycený kov pravidelně z povrchu 

magnetu odstraňovat. Existují dva základní způsoby čištění magnetů. 

 a) Ruční čištění  
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Při nízké úrovni kontaminace materiálu neţádoucími kovy se pouţívá manuální čištění povrchu 

magnetu. V případě elektromagnetu dojde v případě přerušení přívodu napájení ke zrušení 

magnetické síly a samovolnému odpadnutí zachycených kovových předmětů. 

 b) Automatické čištění 

V případech, kdy kontaminace materiálu neţádoucími kovy je značná a manuální čištění by bylo 

nepraktické nebo v případech, kdy je magnet instalován na těţko přístupném místě, je vhodné 

pouţít automatické čištění povrchu magnetu. Kolem pouzdra magnetu se pohybuje nepřetrţitý 

pás, který zachycený kovový materiál vynáší mimo dosah magnetického pole, kde odpadne do 

sběrné nádoby. 

Před vlastním zahájením výroby detektoru kovů a magnetického separátoru jsou data 

z aplikačního dopravníku ověřena technikem dodavatele přímo v daném konkrétním místě 

uvaţované instalace. 

V případě potřeby je provedena korekce údajů.  

Praktická instalace detektoru kovů se realizuje při kompletně odstaveném chodu daného 

dopravníku a skládá se z několika částí. Nejprve je nutno snímací senzor mechanicky pevně 

upevnit doprostřed mezi dvě válečkové stolice dopravníku. Tato činnost je závislá od konstrukce 

dopravníku, případně jiných okolností v místě montáţe. Obvykle je realizována 1 – 2 techniky, 

časová náročnost je typicky 2 – 3hodiny. V dalším kroku je provedena montáţ vyhodnocovací 

jednotky. Tato je umístěna obvykle ve vzdálenosti do 5 m od snímacího senzoru. V některých 

případech můţe být tato vzdálenost větší, max. však 25 m.   Typická časová náročnost instalace je 

cca 1 hod. Další krok se skládá z elektrického propojení snímacího senzoru a vyhodnocovací 

jednotky pomocí koaxiálního kabelu, dále pak realizace elektrického připojení vyhodnocovací 

jednotky k napájení a zapojení alarmového výstupu (reléový kontakt) do systému řízení chodu 

dopravníku. V případě pozitivní detekce kovů dojde k přepnutí stavu reléového kontaktu ve 

vyhodnocovací jednotce. Typická časová náročnost instalace je cca 1-2 hod 

V posledním kroku je spuštění detekčního systému a ověření detekční citlivosti a reakce 

alarmového signálu v případě pozitivní detekce kovů – odstavení chodu dopravníku a obvykle 

světelná nebo zvuková signalizace.  

Celková doba instalace detektoru kovů, včetně provozní zkoušky činí typicky max. 6 hodin. 
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Praktická instalace magnetického separátoru se liší podle typu (permanentní magnet, 

elektromagnet) a způsobu umístění, zda napříč nebo podélně dopravníku nad hnacím bubnem. Je 

nutno brát na zřetel, ţe magnetický separátor dle typu můţe dosahovat dosti velké vlastní 

hmotnosti. 

V případě permanentních magnetů je typická hmotnost cca 0.8 - 2t . V případě elektromagnetů 

pak cca 5-7t. 

Separátor je vţdy umístěn na dostatečně dimenzované podpůrné ocelové  konstrukci  nebo je 

vhodně na konstrukci zavěšen pomocí řetězů nebo tyčí. Vlastní montáţ se skládá ze stavební 

přípravy místa instalace, montáţe podpůrné konstrukce a následně vlastní montáţe separátoru do 

pracovní polohy. 

Instalace není triviální, vyţaduje součinnost několika profesí a pracovníků, vhodné manipulační 

techniky apod. Není-li do doby instalace započtena doba stavební přípravy pracoviště nebo výroba 

vhodné ocelové konstrukce je typická časová náročnost 1 – 2 pracovní dny.  Nejjednodušší je 

pochopitelně instalace permanentního magnetu s ručním čištěním, nejsloţitější pak 

elektromagnetu s automatickým čištěním. V případě elektromagnetického separátoru je poměrně 

náročná realizace elektrického propojení vlastního magnetu s napájecí a řídící jednotkou, případně 

napojení do nadřazeného řídicího systému.   

 

8. Princip funkce a návrh realizace nových technologií v praxi 

 

Praktický návrh na doplnění pásového dopravníku jednotlivými senzory je zaloţen na základě 

získaných znalostí o provozu typického pásového dopravníku v kamenolomu. Největší důraz a 

detailní popis bude věnován senzorům z kategorie ochranných. Domnívám se, ţe tato kategorie je 

nejvíce podceňovaná ze strany uţivatelů pásových dopravníků z nejrůznějších důvodů. Řešení je 

orientováno na produkci senzorů firem ThermoRamsey resp. Eriez Magnetics Europe. 

8.1. Bezpečnostní prvky 

8.1.2. Lankový spínač 

Tyto spínače slouţí k ochraně rozlehlých nebezpečných zón, s jejichţ pomocí lze zařízení v 

případě nebezpečí rychle a spolehlivě vypnout. 

Lankové spínače pouţívané u dopravníků slouţí jako náhrada tlačítka nouzového vypnutí. 
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Pracovní dosah lankových spínačů je nesrovnatelně větší, jako u tlačítek nouzového zastavení – za 

lanko můţete zatáhnout kdekoliv i ve vzdálenosti několika desítek metrů od spínače. 

Prostor je zabezpečen lankem napojeným na bezpečnostní spínač. Zataţením za lanko se 

automaticky přeruší chod dopravníku 

Typ Ramsey 60-40 (obr. 7) 

- Čtyři základní provedení pro max. délky lanka od 40 do 125 m  

- Robustní pouzdro (kovový odlitek), doplňky z nerezu - vhodné pro nejtěţší podmínky  

- Indikátor napnutí lanka pro snadnou údrţbu a kontrolu funkce  

- Konstrukce odolná vůči vibracím  

- Modely s integrovaným tlačítkem nouzového zastavení  

- Spínací schopnost: 

~ 120VAC - 6A, 240VAC - 3A (induktivní) 

~ 24VDC - 2,5A (induktivní)  

- Elektrická ţivotnost: 1 000 000 min.  

- Mechanická ţivotnost: 1 000 000 min.   

- Krytí IP67  

- Pracovní teplota: -25 - +80 °C 

Obr. 7 Lankový spínač typ Ramsey 60-40 

8.1.3. Spínač vybočení pásu 

Spínače vybočení se montují na pásové dopravníky pro minimalizaci nebezpečí poškození nebo 

zničení pásu při jeho vychýlení z dráhy provozu. Spínače jsou určeny pro podélnou montáţ. 

Rozmisťují se v párech na pravé a levé straně pásu. V případě vychýlení pásu z jeho stopy zatlačí 

jeho okraj na válcovou páku spínače a to proti síle vnitřní pruţiny. Při úhlu vychýlení 30° dojde 

k přepnutí vnitřního kontaktu. Maximální vychýlení válcové páky je 55°. Jakmile se pás vrátí do 

správné polohy, sleduje válcová páka tento pohyb a při úhlu vychýlení cca 15° se přepne zpět. 
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Typ Ramsey 60-20 (Obr. 8) 

 

- Robustní pouzdro (kovový odlitek) 

- Úhel vychýlení: 

~ Výstraha  15° 

~ Zastavení 30° 

- Kabelový vývod 3x PG21 

- Zatíţení kontaktu: 10A/220V 

- Krytí IP67  

- Pracovní teplota: -40 - +80 °C 

 

Obr. 8 Spínač vybočení pásu typ 

Ramsey 60-20 

8.2. Diagnostické prvky 

8.2.1. Monitor  rotačního pohybu 

Typ Ramsey 60-200 (obr. 9) 

Tento monitorovací komplet se skládá z vyhodnocovací jednotky a sady snímačů rotačního 

pohybu. Vyhodnocovací jednotka slouţí ke kontrole a vyhodnocení otáček, frekvence nebo času 

mezi impulzy z připojených čidel dle volitelných mezí. Obsahuje čtyři identické sekce, které je 

moţno nastavit individuálně nezávisle mezi sebou. Systém je určen k hlídání a vyhodnocení 

otáček, frekvence nebo času mezi impulzy z připojených čidel dle nastavených mezí. 

Typickou aplikací na pásovém dopravníku jsou: 

- detekce prokluzu hnacího válce 

- diagnostika poklesu otáček hnacího válce (přetíţení) 

- kontrola rotace obváděcích bubnů (přetrţení pásu) 
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Obr. 9 Monitor rotačního pohybu, typ Ramsey 60-200 

 

8.2.2. Dotykové snímače vychýlení 

Typ Ramsey 20-35 (obr. 10) 

Tento monitorovací komplet se skládá z jednoduché vyhodnocovací jednotky, ke které je připojen 

dotykový snímač – sonda. Vyuţívá se principu, kdy materiál narazí do těla sondy a podle míry 

vychýlení sondy z příčného směru je sepnut alarmový kontakt ve vyhodnocovací jednotce. 

Konstrukce sondy je materiálově variabilní a odpovídá poţadavkům v místě realizace, hustotě 

materiálu, teplotě apod., který bude do sondy naráţet. Sonda v souladu se současnými poţadavky 

na ochranu ţivotního prostředí neobsahuje ţádnou rtuť. Na stejném principu fungovaly 

v minulosti obdobné senzory, avšak s rtuťovou náplní pro realizaci kontaktu. 
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Obr. 10  Dotykový snímač vychýlení, typ Ramsey 20-35 

 

Typickou aplikací na pásovém dopravníku je kontrola maximální výšky ve vrstvě suroviny, 

případně detekce toku suroviny nebo diagnostika plné násypky. (obr. 11) 

  

Obr. 11 Diagnostika toku surovin na pásu a v násypce 
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8.3. Informační prvky  

8.3.1. Pásová váha (obr. 12) 

Typ Ramsey  IDEA 10-101 

Pásová integrační váha se skládá z jednopraţcové váţící stolice osazené dvojicí tenzometrických 

snímačů zatíţení s integrovanou ochranou proti přetíţení. Váţící stolice je zabudována v pásovém 

dopravníku. Signál z tenzometrického snímače je zesílen v zesilovači a dále zpracován ve 

vyhodnocovací jednotce. Součástí kompletu je rovněţ snímač rychlosti. 

Technologie pásových vah umoţňuje vyhodnocovat kromě vlastního výstupu z váţící stolice také 

další parametry jako je například naplnění zásobníku nebo jeho vyprázdnění. Následně se můţe 

automaticky spustit proces například otevření zásobníku nebo zrychlení posuvu pásu atp. 

Technologické řešení vţdy vychází z poţadavků vlastního pracovního procesu. Pásové váţní 

systémy se dodávají na základě důkladné analýzy a následného projektového řešení. 

 

Obr. 12 Pásová váha, typ Ramsey IDEA 10-101 

8.4. Ochranné prvky  

8.4.1. Detektor kovů 

Detekční systém se skládá z vyhodnocovací jednotky, která je propojena se snímacím senzorem. 

Ve značné většině případů je snímací senzor umístěn na pásovém dopravníku, vyhodnocovací 

jednotka pak na konstrukci dopravníku nebo jiném vhodném místě. 

Nicméně jsou moţné aplikace senzorů ve formě detekčních koryt, skluzů nebo prstencových 

senzorů pro potrubní aplikace. Díky pouţitému detekčnímu principu pulsní indukce, je moţné s 

těmito detektory provádět detekci i v materiálech, které kov obsahují (struska, ţelezná ruda, 

některé druhy popele aj.). Nedochází k falešným detekcím vlivem otřesů detektoru, změny 

charakteru produktu (suchý-mokrý) a teploty. Detektor  identifikuje všechny druhy materiálů 

včetně manganové oceli, nerezové oceli, neţelezných kovů a slitin. Základní funkcí při detekci 



37 
 

kovů je sepnutí reléových kontaktů, které jsou napojeny dále do technologie, čímţ dojde např. k 

zastavení pásového dopravníku, vypnutí podavačů atd. 

Jednotlivé modelové řady se od sebe liší detekční citlivosti, příslušenstvím, konstrukčním 

provedením dle klimatických podmínek v místě instalace. 

Typ Metalarm 3500 (obr. 13) 

Elektronika umístěna v ocelové skříni s povrchovou úpravou 

RAL7032, krytí IP64 

- rozměr:  300 x 400 x 150mm 

- váha:   8 kg 

- napájení:  220V/50 Hz nebo 24V ss 

- alarmový výstup: 4 kontakty relé  

- vnitřní  prvky:   detekční citlivost, 

    typ reléového kontaktu – bypass, zádrţ, impuls 

    LED 10 segmentový bar graf síly snímaného signálu 

- vnější prvky:  signalizace přítomnosti napájecího napětí 

   signalizace detekce kovů 

   tlačítko kvitace detekce kovů 

Existuje několik základních typů snímacích senzorů podle poţadované detekční citlivosti, nebo 

poţadavků technologie. Všechny senzory jsou vyrobeny individuálně "na míru" zákazníkovi, coţ 

umoţňuje dosáhnout optimální výkon v dané konkrétní aplikaci. Jsou konstruovány z vysoce 

odolného tvrzeného polyetylénu (HDPE) a s tímto jsou spojeny jejich hlavní výhody: nízká 

hmotnost, vysoká odolnost a trvanlivost, snadná manipulace a montáţ.  

Podpásový senzor (obr. 14) 

Obr. 13 Detektor kovů, typ Metalalarm 3500 
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Obr. 14 Podpásový senzor 

Typická instalace senzoru je mezi dvě válečkové stolice. (obr. 15) 

 

Obr. 15 Ukázka instalace senzoru 

 

8.5. Princip funkce pulsní indukce 

Jedná se o velice progresivní metodu detekce kovů, která se v současné době stále vyvíjí a 

zdokonaluje. Princip pulsní indukce (obr. 16) je zaloţen na principu analýzy odezvy 

elektromagnetických impulsů. Kaţdý detekční systém, pracující na principu pulsní indukce, 

obsahuje minimálně 1 cívku, která funguje jako vysílač i jako přijímač. Hlavní rozdíl oproti jiným 

detekčním principům je ten, ţe cívka není buzena oscilátorem, ale je buzena stejnosměrným 

napětím. Nejprve cívka funguje jako vysílač, tj. na krátký časový okamţik se do ní přivede napětí, 

čímţ se vygeneruje impuls elektromagnetického pole. Po uplynutí konstantního časového úseku se 

cívka přepne do reţimu přijímače, tj. napětí se vypne a v tomto okamţiku se zkoumá doba 

přechodového děje na cívce. V případě, ţe se v elektromagnetickém poli cívky nevyskytuje kov, 

je doba odezvy cívky velmi krátká. Jestliţe se ale v něm kov nachází, je doba odezvy cívky delší a 
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vyhodnocovací jednotka toto vyhodnotí jako přítomnost kovu. Celý děj se periodicky opakuje. 

Řídící elektronika přepíná přijímač a vysílač s frekvencí řádově v desítkách kHz.  Velkou 

výhodou tohoto principu je fakt, ţe není ovlivňován produkt-efektem, je odolný proti rušení a má 

pouze malé poţadavky na zónu bez přítomnosti kovů.  

 

 

Obr. 16 Princip pulsní indukce 

 

8.6. Citlivost detekce 

Citlivost detekce se vţdy udává v průměru kovové koule, kterou je detektor schopen detekovat.  

Koule je v prostoru homogenní předmět, který při průchodu detektorem způsobí konstantní 

narušení elektromagnetického pole, nezávisle od své orientace vůči detekční cívce. 

Jakýkoliv jiný předmět, např. hřebík, způsobí při průchodu detekčním otvorem narušení pole 

jinou velikostí v závislosti na své orientaci. V tomto případě by citlivost detektoru byla rovněţ 

závislá od polohy (natočení) předmětu, který prochází detektorem. U koule, jako etalonu citlivosti, 

tato závislost není. Jakékoliv jiné udávání citlivosti, např. v gramech kovu, který detektor zachytí, 

je silně zavádějící a o skutečné citlivosti detektoru nic neříkající. 

Typická detekční citlivost podpásového senzoru je závislá od vrstvy materiálu, který prochází na 

páse nad detekčním senzorem. Platí zde přímá úměra – se vzdalující se vzdálenosti od snímacího 

senzoru klesá detekční citlivost. 

Typická detekční citlivost pro vrstvu materiálu 100 mm je předmět o velikosti ø 20 mm. 

Příklad standardní aplikace detektoru kovů (obr. 17) 
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Obr. 17 Standardní aplikace detektoru kovů 

 

8.7. Elektromagnetický separátor 

Typ SE755 SC2 – pozice napříč pásem 

Zdrojem velmi účinného magnetického pole je speciálně navinuta cívka, která je zabudovaná do 

odstíněného kovového obalu. Při průchodu elektrického proudu cívkou vzniká magnetické pole a 

díky elektrickému odporu cívky vzniká rovněţ teplo (přeměna energie), které má za následek 

zvýšení teploty cívky a pokles intenzity magnetického pole. Celkový výkon a účinnost separátoru 

je také ovlivněna schopností konstrukce odvádět toto neţádoucí teplo. 

V některých systémech se pouţívá k ochlazování cívky proud vzduchu. Vzduch nepatří mezi 

nejlepší vodiče tepla a navíc, je li přiváděn z okolního prostředí separátoru můţe přinášet celou 

řadu nečistot, které mohou poškodit nebo sníţit ţivotnost cívky. Protiopatřením můţe být vhodná 

filtrace a čištění vzduchu, která však zvyšuje celkovou technickou náročnost a sniţuje odolnost 

celého zařízení. Konstrukce separátorů firmy Eriez Magnetics vychází z koncepce kompletně 

utěsněného obalu, v kterém je umístěna cívka a okolní prostor je vyplněn médiem, které velmi 

dobře zajišťuje odvod tepla - v tomto případě se jedná o olej. 

Obal cívky je plně svařen a tlakově odzkoušen pro dosaţení celkové těsnosti a obsahuje pouze 

tlakový přepouštěcí ventil pro expanzi média během provozu. Z těchto důvodů není moţná 

kontaminace oleje jakýmikoliv nečistotami, rovněţ není nutné olej vypouštět nebo měnit. 

Je nutné zdůraznit, ţe tato koncepce je velmi dobře osvědčena a odzkoušena, coţ dokazuje velká 

řada instalací firmy Eriez Magnetics po celém světě. 

Z porovnání magnetů chlazených vzduchem a olejem přibliţně stejné velikosti vyplývá, ţe 

vzduchem chlazený magnet musí mít niţší příkon aby se zabránilo jeho přehřívání, coţ vede 

k závěru, ţe tento magnet bude výkonově slabší. Je taky velmi pravděpodobné, ţe vzduchem 
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chlazené magnety budou pracovat na vyšší pracovní teplotě cívky, coţ má negativní vliv na výkon 

a ţivotnosti zařízení. 

Nabízený model separátoru má za běţných podmínek pracovní teplotu zhruba 65 - 75°C. 

V případě okolní teploty 30°C dosahuje pracovní teplota magnetu zhruba 100°C, coţ je v tomto 

případě normální stav. Separátor můţe být vybaven interním limitním teplotním snímačem 

s nastavitelným bodem sepnutí teplotního alarmu. V tomto standardním nabízeném provedení je 

separátor určen do pracovního prostředí s maximální okolní teplotou 40°C. 

Aby nedocházelo ke sniţování účinnosti magnetu, je nutné zachycený kov pravidelně z povrchu 

magnetu odstraňovat. Nabízený magnetický separátor je vybaven automatickým čištěním. Kolem 

pouzdra magnetu se pohybuje nepřetrţitý pás, který zachycený kovový materiál vynáší mimo 

dosah magnetického pole, kde odpadne do sběrné nádoby.  

Základní technické údaje: 

- typ:    SE755 SC2 

- způsob instalace:  zavěšení nad dopravníkem v pozici SC2 

- výška závěsu:   450 - 475mm nad pásem 

- teplotní rozsah činnosti: -30 aţ +40°C 

- typ chlazení:   olejová lázeň 

- napájecí soustava:  400V 3f+PEN,50Hz  

- elektricky příkon:  7,5 kw 

- hrubé rozměry:  1,8 x 2,3 x 0,9m (š x d x v) 

- hrubá hmotnost:  4500 kg 

- čištění:    automaticky  - vynášecí pás, verze SC2  

- výkon motoru:  4 kw 

- typ motoru:   SEW 

- napájecí soustava:  400V 3f+PEN,50Hz 

- pás:    spojen vulkanizací, se zvýšenou odolností. 

 

 Součástí dodávky magnetického separátoru je: 

- ovládací panel 

Obsahuje řídící a kontrolní prvky pro řízení činnosti separátoru vč. interface pro nadřazený 

řídicí systém. 
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- napájecí jednotka 

Zajištění napájení cívky stejnosměrným napětím pro zvýšení účinnosti a sníţení spotřeby el. 

energie. Oddělovací transformátor (nedochází k zatěţování vodiče PEN přípojky 400V) + 

usměrňovač. 

Separační výkon: 

Separační schopnosti navrhovaného elektromagnetického separátoru jsou naprosto dostačující pro 

zajištění účinné magnetické separace náhodně se vyskytujících kovových předmětů jako jsou 

spojovací materiál, válečky, tyče, nejrůznější ţelezné střepy apod. 

Porovnání výkonu magnetických separátorů: 

Síla FD – force density 

Jednotka magnetické indukce Gauss (1G = 10
-4

 Tesla) udává počet siločar procházejících přes 1 

cm
2
. 

Veličina FD-force density je výpočet síly, zaloţený na hodnotách magnetické indukce a gradientu 

magnetického pole. Jedná se o sílu (přítah) aplikovanou na objemovou jednotku ţelezného 

předmětu v dané vzdálenosti od povrchu magnetu. V jednotkách metrického systému je uváděna 

v dynech (1 dyn = 10
-5 

N).  

Pro názornost uvádím příklad výpočtu pro dva hypotetické magnety s různou charakteristikou 

magnetické indukce a gradientu magnetického pole. (obr. 18) 

Obr. 18 Různá charakteristika magnetické indukce a gradientu magnetického pole 
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Výsledkem je fakt, ţe magnet A má větší sílu přítahu neţ magnet B, ačkoliv má menší hodnotu 

magnetické indukce ve vzdálenosti B2 od povrchu. 

Můţe být zavádějící porovnávat magnetické separátory pouze z hlediska hodnot magnetické 

indukce v dané vzdálenosti od povrchu magnetu. Pro magnetickou separaci je důleţitější údaj síly 

FD – force density, který vypovídá o tom, jakou silou bude magnetický předmět přitaţen 

k povrchu magnetu. 

Magnet, který má niţší hodnotu magnetické indukce, avšak výraznější změnu gradientu pole, má 

rovněţ vyšší sílu FD a je tedy pro separaci vhodnější. (obr. 19) 
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Obr. 19 Průběh veličiny FD a Gauss vzhledem ke vzdálenosti od povrchu magnetu 
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Příklad standardní aplikace elektromagnetického separátoru uvádí obr. 20.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Standardní aplikace elektromagnetického separátoru 

9. Ekonomické posouzení a návratnost investice 

 

V případě bezpečnostních prvků je situace jednoduchá, tyto prvky musí být nedílnou součástí 

pásového dopravníku. Obdobná situace je i v případě diagnostických nebo informačních prvků. 

Tyto jsou většinou nezbytné pro návazné řízení výrobního procesu – toto řízení by nebylo moţné 

bez přítomnosti těchto prvků, resp. bez výstupů, které poskytují. 

Rozdílná situace je v případě ochranných prvků. Nutnost instalovat tyto prvky není určena ţádnou 

státní technickou normou nebo nařízením vlády. Je to poměrně závaţné zjištění vzhledem ke 

skutečnosti, jakým ekonomickým ztrátám jsou schopna tato zařízení předejít.  

Pořízení těchto prvků je zcela dle uváţení a v kompetenci konečného provozovatele pásového 

dopravníku. Je zřejmé, ţe tyto ochranné prvky má smysl instalovat pouze na některých typech 

dopravníků, kde je reálné nebezpečí vzniku nebezpečných událostí, před kterými mohou tyto 

prvky chránit. 

Posoudit návratnost investice do pořízení a instalace ochranných prvků, jakými jsou detektory 

kovů a magnetické separátory, nelze provést obecně a jednoznačně. Analýza by měla být 

prováděna individuálně s ohledem na specifika kaţdého provozu.  

Základem by mělo být porovnání vloţených finančních prostředků do instalace zařízení 

s prostředky vloţenými do oprav škod na zařízení způsobenými vniknutím neţádoucího kovového 

předmětu. V souvislosti s opravami je nutno upozornit i na náklady, které jsou na první pohled 
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skryté nebo nedoceněny. Jedná se zejména o výpadek výroby, prostoj linky během opravy. 

V klasickém uspořádání technologie v kamenolomu je běţná vazba jednoho zařízení na druhém. 

Během opravy je daná konkrétní část technologie odstavena z provozu, avšak odstávka tohoto 

uzlu způsobí, ţe i navazující část technologie musí být zastavena. Typickým případem je odstávka 

primárního drtiče. V případě, ţe toto zařízení není v provozu, nemůţe být v provozu ani navazující 

část technologie s ohledem na chybějící tok suroviny – sekundární drtič (druhý stupeň drcení), 

případně terciální drtič (třetí stupeň drcení).  Dalším případem skrytého nákladu je nutnost 

přítomnosti pracovníků při opravě. Poruchy a havárie vznikají pochopitelně neočekávaně a bez 

varování. V daný okamţik je nutno ihned vyčlenit a přesunout pracovníky na činnosti nutné pro 

zajištění opravy zařízení. Je zde velká pravděpodobnost zvýšených nákladů za tuto činnost jako 

např. proplacení přesčasů, případně příplatků za noční směnu apod. Tito pracovníci mohou chybět 

v době opravy na svém standardním pracovním místě a můţe dojít k zvýšenému nebezpečí nebo 

dokonce i větším škodám, neţ je oprava stroje, na kterou jsou v daný moment přeřazeni. Rovněţ 

se zvyšuje  riziko vzniku pracovního úrazu.     

Jen velmi malé mnoţství firem v těţebním průmyslu má k dispozici přesnou statistiku oprav škod 

nebo prostojů způsobených proniknutím neţádoucího kovového předmětu do technologie. 

Frekvence vzniku těchto druhů poruch, resp. následných škod je opravdu velmi náhodná a 

nepředvídatelná. Závisí na mnoha faktorech, které není v reálném provoze všechny moţno 

ovlivnit. Některé faktory lze ovlivnit důsledným dodrţováním technologické kázně a provozních 

předpisů, ale frekvenci vzniku náhodných jevů není moţno ovlivnit.  

Pro stanovení míry návratnosti investice je nutno vycházet z průměrné pořizovací ceny, která činí 

u detektoru kovů přibliţně 120 000 Kč a magnetického separátoru přibliţně 250 000 Kč. 

Dále pak z ceny opravy poškozeného zařízení, která můţe být velmi variabilní.  Můţe se jednat o 

jednoduchou, triviální opravu v cenové relaci max. několika desítek tisíc korun. Avšak v případě 

některých speciálních zařízení, jako jsou např. mlecí válce nebo lisy v keramickém nebo 

cihlářském provozu, škoda způsobená proniknutím kovu a následná oprava je řádově ve statisících 

korun. 

Dalším velmi důleţitým faktorem pro posouzení návratnosti investice je ekonomická újma 

způsobená zastavením výroby na dobu nezbytně nutnou pro opravu poškozeného zařízení.  

Ve velké většině případů výpadek výroby způsobuje mnohonásobně větší finanční škodu, neţ 

oprava poškozeného zařízení.  
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Náklady na pořízení jsou prvotní, tj. samotné pořízení a instalace prvků, a provozní, tj. běţná 

údrţba, servis, náhradní díly, spotřeba elektrické energie. 

Navrhované ochranné prvky mají velmi rychlou návratnost vloţené investice. Za relativně nízké 

pořizovací náklady (ve srovnání s náklady na ostatní technologické celky) poskytují velmi 

účinnou ochranu proti finančně násobně větším škodám.  

Domnívám se, ţe návratnost investice je max. v časovém horizontu 1 – 2 roky. V některých 

speciálních případech tato doba můţe být velmi zkrácena a návratnost investice rychlejší. Pro 

ilustraci velmi rychlé návratnosti investice lze uvést následující příklad:  

V technologii výroby klasických cihel jsou na určitém místě výrobní linky umístěny tzv. mlecí 

válce, které lisují zpracovávanou surovinu. Rozestup mezi těmito válci (štěrbina) je pouze několik 

milimetrů. Kovový předmět, který má velikost větší neţ je rozměr této štěrbiny způsobí 

nenávratné poškození speciálního leštěného povrchu válců a tyto musí být kompletně vyměněny 

za nové. Cena opravy, resp. výměny těchto válců přesahuje pořizovací cenu detektoru kovů, který 

by byl určen na ochranu před poškozením. Dle vyjádření uţivatele, který si tento typ detektoru 

pořídil, byla návratnost investice prakticky okamţitá při první pozitivní detekci kovového 

předmětu.   

9.1. Zásady bezpečného provozu 

V souladu se zajištěním bezpečného a bezporuchového provozu dopravníků jsou zaměstnavatelé 

provozující dopravníky povinni zajistit základní a zásadní pravidla, které vycházejí z analýzy rizik 

provozu. 

1) Provozovat jednotlivé dopravníky za podmínek, pro které byly navrţeny, odzkoušeny a 

vyrobeny v souladu s dodanou provozní dokumentací. Jiţ ve stádiu návrhu kaţdého 

dopravníku se musí vycházet z vlastností sypkých nebo jiných hmot, pro které je 

dopravník určen. Toto musí být zohledněno v provozní dokumentaci. 

2) Zajistit, aby pletivové dopravní pásy a článková pásma u dopravníků, na kterých budou 

prováděny ruční pracovní úkony, neměly otvory větší neţ 8 mm. U kruhových otvorů 

představuje tento rozměr průměr, u čtvercových stranu, u obdélníkových jednu stranu, u 

článků šířku mezery. 

3) Zajistit, aby podél tras dopravníků byly dodrţovány minimální šířky a výšky průchodů, 

 které jsou nutné pro obsluhu a dozor. 

 Šířky průchodů: 
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- 750 mm podél jednoho dopravníku 

- 1000 mm mezi souběţně umístěnými dopravníky a v místech trasy s pojízdným 

ústrojím dopravních zařízení 

- 700 mm v případech, kdy dopravní zařízení je zakryto po celé trase pevným, plným 

nebo síťovaným ohrazením 

Výšky průchodů: 

- 2100 mm v místech obsluhy a dozoru 

- 1900 mm v místech výjimečných průchodů a na plošinách nebo lávkách 

Rozměry průlezů: 

- 700 mm u často pouţívaných průlezů 

- 600 mm u méně frekventovaných průlezů 

4) Zajistit, aby k plošinám a obdobným konstrukcím umístěných výše neţ 1500 mm nad 

základní rovinou byl vybudován pevný přístup. 

5) Zajistit, aby dopravníky umístěné z dohledu místa jejich ovládání byly vybaveny vhodnou 

signalizací (zvukovou, optickou) zapínající se bezprostředně před spuštěním dopravníku. 

6) Zabránit přetěţování dopravníků a zajistit správné ukládání hmot na dopravníky. 

7) V blízkosti místa nakládky umístit srozumitelné pracovní pokyny, týkající se způsobu 

nakládání na dopravník. 

8) V souladu s průvodní dokumentací zpracovat místní provozně bezpečnostní předpis a 

stanovit: 

~ zaměstnance oprávněné k obsluze, pouţívání dopravníků a poţadavky na jejich 

teoretické zaškolení  

~ technologický a pracovní postup pro obsluhu a pouţívání dopravníků včetně 

zakázaných úkonů a činností 

~ opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí nebo při zjištění 

výskytu nebezpečných látek 

~ termíny, rozsah a způsob provádění kontrol provozovaných dopravníků 

9) Zajistit vzájemné blokování centrálního a místního ovládání dopravníků. 
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10) Provést opatření proti náhodnému spadávání volně loţených sypkých nákladů nad 

nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi. 

11) Vyškolit obsluhu dopravníků se způsobem obsluhy jednotlivých zařízení, se zakázanými 

úkony a činnostmi, s funkcí pro zastavení dopravníků, včetně nouzových vypínačů. 

12) Pro třídící dopravníky o šířce větší neţ 650 mm zajistit obsluhu z obou stran pásu. 

13) U předávacích dopravníků zajistit, aby skutečný dopravní výkon přijímacího zařízení byl 

větší, minimálně rovný podávacímu zařízení. 

14)  V rámci moţnosti vybavit vybrané typy dopravníků bezpečnostními ochrannými snímači. 

 

10.  Vyhodnocení a srovnání provozu dopravníků  

 

Vyhodnocení a srovnání provozů dopravníku osazeného a neosazeného ochrannými prvky můţe 

být pouze v situaci, kdy tyto ochranné prvky jsou aţ dodatečně instalovány. V tomto případě se 

předpokládá, ţe existuje alespoň hrubý a rámcový přehled o prostojích, opravách a finančních 

ztrátách způsobených proniknutím neţádoucího kovového předmětu do technologie v době před 

instalací těchto prvků. Ve velké většině případů jsou právě tyto opravy a finanční ztráty hlavním 

důvodem a argumentem pro pořízení detektoru kovů nebo magnetického separátoru.   

 Tuto situaci nejlépe popisuje analýza reálného provozu v kamenolomu na drticí lince.  

Údaje o finanční náročnosti oprav jsou uvedeny pouze pro případ, kdy byla prokázána přímá 

souvislost opravy s poškozením vlivem proniknutí neţádoucího kovu. 

 

2006 -  Pořízení drticí linky a zahájení provozu, údaje o opravách nejsou k dispozici. 

2007- Zpětnou analýzou byl stanoven odhad oprav na cca 110 000 Kč, vedení společnosti 

 rozhodlo o nákupu magnetického separátoru na bázi permanentních magnetů 

 s automatickým čištěním. 

Pořizovací cena zařízení činila 130 000 Kč. 

2008- Finanční náročnost oprav poklesla na cca 20 000Kč 

2009- V  tomto roce došlo k závaţné havárii, kdy do drtiče proniknul kovový předmět – 

vrtací  korunka z bagru. Tato korunka je vyrobena z manganové oceli, která je 

nemagnetická a  nemohla být tedy odstraněna z toku suroviny magnetickým 
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separátorem. Tato generální  oprava drticího obloţení drtiče byla vyčíslena na cca 350 000 

Kč. Drticí linka byla  odstavena z provozu po dobu tří dnů. Údaj o finanční ztrátě z důvodu 

odstavení linky není  k dispozici. Můţeme provést pouze odhad vyplývající z orientační 

roční produkce kamenolomu cca 180.000 tun drceného materiálu. Denní produkci lze 

stanovit orientačně na cca 715 tun (předpokládá se 252 pracovních dní v roce). Při 

orientační ceně 1 tuny lomového kamene 300 Kč lze stanovit denní produkci převedenou 

do finanční roviny ve výši 214 500 Kč. Třídenní odstávka pak znamená ztrátu  643 500 Kč  

Do doby havárie byly ostatní opravy vyčísleny na cca 10 000Kč. 

Na základě této události vedení společnosti přijalo protiopatření a vybavilo dopravník 

detektorem kovů. Pořizovací cena zařízení činila 90 000 Kč. 

2010- Odhad oprav činí cca 7 000 Kč, nedošlo k ţádné větší havárii nebo prostoji na lince. 

2011- Do doby zpracování diplomové práce nebyla zaznamenána ţádná oprava 

V přehledné formě lze zobrazit finanční náklady v tab. 7. 

Tab. 7 Finanční náklady na ochranné prvky a opravy 

Náklady na pořízení a provoz ochranných prvků   Náklady na opravy  

Rok 0   ţádné   údaj není  dispozici   

Rok 1   magnetický separátor 130 000 Kč  opravy 110 000 Kč 

Rok 2   provoz, údrţba  3 000 Kč  opravy 20 000 Kč 

Rok 3   detektor kovů  90 000 Kč  opravy 10 000 Kč 

    provoz, údrţba  6 000 Kč  generální oprava 350 000 Kč 

         Výpadek výroby 643 500 Kč 

Rok 4   provoz, údrţba  6 000 Kč  opravy  7 000 Kč 

Rok 5    odhad provoz, údrţba 6 000 Kč  odhad 7 000 Kč 

             

Celkem     241 000 Kč     504 000 Kč 

  

Po prvním roce (rok 1) pořízení a provozu magnetického separátoru je poměr nepříznivý: 

Náklady: 130 00 Kč  

Škoda: 110 000 Kč 

Poměr 130 000 / 110 00 = 1.18 
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Náklady na pořízení převyšují nad náklady z důvodu oprav. 

Po dalším roku provozu (rok 2) se tento poměr začíná vyrovnávat: 

Náklady: 130 000 Kč + 3 000 Kč = 133 000 Kč 

 Škody: 110 000 Kč + 20 000 Kč = 130 000 Kč 

 Poměr 133 000 / 130 000 = 1.02 

V tomto okamţiku se investice do pořízení magnetického separátoru vyrovná nákladům na 

opravy.  

V dalším roce provozu (rok 3) došlo k závaţné situaci, které ani instalovaný magnetický separátor 

nemohl zabránit. Bylo nutné provést generální opravu. Pro zabránění této situace je nutno pořídit 

detektor kovů.  

Po vyhodnocení nákladů na konci roku se jiţ poměr zcela mění a dochází k radikální změně. 

Náklady: 130 000 Kč + 3 000 Kč + 90 000 Kč + 6 000 Kč= 229 000 Kč 

Škoda:  110 000 Kč + 20 000 Kč + 10 000 Kč + 350 000 Kč = 490 000 Kč 

Poměr 229 000 / 490 000 = 0.467 

V dalších letech provozu (rok 4 a 5) nedošlo k ţádné mimořádné situaci, poměr se jiţ dále jen 

nepatrně mění. 

 Za předpokladu správné funkce obou zařízení nelze očekávat obdobnou havárii, jaká se stala 

v roce 2009. Za celé šestileté období sledování nákladovosti investic do pořízení a oprav 

ochranných prvků a do oprav zařízení byly dosaţeny tyto výsledky: 

Náklady: 130 000 Kč + 3 000 Kč + 90 000 Kč+ 6 000 Kč + 6 000 Kč + 6 000 Kč = 241 000 Kč 

Škoda:  110 000 Kč + 20 000 Kč + 10 000 Kč + 350 000 Kč + 7 000 Kč + 7 000 Kč = 504 000 Kč 

Poměr 241 000 / 504 000 = 0.478 

Výše uvedené porovnání záměrně nepočítá s náklady, resp. velikost ztráty vznikající při zastavení 

výroby. Hodnotu lze vyčíslit na základě hodnoty denní produkce kamenolomu, avšak tato hodnota 

objektivně nemůţe být pouţita pro přímé porovnání. Kaţdý kamenolom má vytvořenou 

dostatečnou materiálovou zásobu své produkce pro pokrytí podobných situací. V okamţiku 
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odstávky výroby tedy není přerušena expedice a tato odstávka nemusí okamţitě znamenat finanční 

ztrátu. Na druhou stranu je však nutno upozornit na situaci, kdy jsou stanoveny plány na výrobu 

(např. z důvodu stanovení mnoţství suroviny, které musí kaţdý podnik vyrobit s ohledem na 

rentabilitu provozu nebo poţadavků trhu). V okamţiku odstávky provozu z důvodu oprav je tento 

plán výroby narušen a musí být přijata patřičná opatření pro jeho splnění. Vzniká tedy poţadavek 

na práci přesčas, práci v mimopracovní dny apod. Všechny tyto provozní stavy jsou spojeny se 

zvýšenými náklady nejen na pracovní sílu, ale i na technologická zařízení. Uvedení linky do 

plného standardního provozu po nucené odstávce způsobené opravou je mnohem náročnější 

(nároky na energie, pracovní síly, časová náročnost apod.), neţ udrţování standardního 

pracovního reţimu.    

Z výše uvedeného přehledu jasně vyplývá srovnání provozu dopravníku bez a následně 

s instalovanými ochrannými prvky. Zjednodušeně lze konstatovat, ţe ochranný prvek – detektor 

kovů byl instalován aţ na základě vzniklé havárie, která vznikla po třech letech provozu linky. Po 

instalaci tohoto prvku je vznik obdobné havárie jiţ vyloučen.  

Dalším poměrně důleţitým zjištěním je skutečnost, ţe samotný magnetický separátor nemusí být 

pro ochranu stroje dostačující. Kovový předmět, který způsobil havárii, byl vyroben 

z nemagnetických kovů, a nemohl být tedy z toku suroviny odstraněn magnetickým separátorem. 

Aţ teprve detektor kovů je schopen tento kovový předmět detekovat a další havárii zabránit.  

Instalace pouze samotného detektoru kovů bez předřazeného magnetického separátoru můţe vést 

k situaci, kdy bude docházet k nadměrné pozitivní detekci. Detektor bude indikovat přítomnost 

drobných kovových předmětů a způsobovat nadměrné zastavování pásu a prostoje ve výrobě. 

Předřazený magnetický separátor provede odstranění těchto drobných předmětů. Samotný detektor 

kovů umístěný v toku suroviny za separátorem bude určen k detekci nemagnetických kovů, nebo 

kovových předmětů, které nebyly odstraněny magnetem.  

Pro dosaţení největšího efektu účinnosti by tato zařízení měla být pouţívána současně. 
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Závěr 

 

V těţebním a příbuzném průmyslu je problematika proniknutí neţádoucího kovového předmětu 

do technologie velmi aktuální, nikdy není moţné tuto situaci zcela vyloučit. Následné ztráty 

z důvodu oprav a prostojů ve výrobě jsou řádově násobně mnohem vyšší neţ pořizovací náklady 

ochranných prvků, jako jsou detektory kovů a magnetické separátory.  

Tato zařízení mají rovněţ velmi krátkou dobu návratnosti. Bohuţel však v současné ekonomicky 

nepříznivé době jsou v celé řadě podniků prováděna velká úsporná opatření a význam těchto 

prvků není zcela plně doceněn. Riziko je podceňováno a investice do těchto zařízení odkládána. 

Dle provedené analýzy reálných ekonomických údajů za dobu pěti let provozu drticí linky 

v kamenolomu jasně vyplývá, jaký finanční dopad má provoz linky, ve které nejsou tyto ochranné 

prvky instalovány. Na základě vzniklých problémů došlo k dodatečné instalaci potřebných 

ochranných prvků, coţ v konečném důsledku přineslo efekt zastavení dalších škod. Finanční 

škody bylo moţno přesně vyčíslit. Lze předpokládat, ţe situace v jiných provozech stejného typu 

bude obdobná. Tyto konkrétní údaje mne vedou k přesvědčení, ţe tyto prvky mají své důleţité a 

opodstatněné místo pro zajištění bezpečného provozu pásového dopravníku a měly by se stát 

standardní výbavou kaţdého nového dopravního zařízení. Doporučila bych povinnost instalace 

těchto ochranných prvků implantovat do vnitropodnikových směrnic, provozních řádů, případně 

systémů řízení kvality ISO 9001 a bezpečnosti práce ISO 18001 v kaţdém kamenolomu. Praktický 

význam a přínos těchto ochranným prvků byl v této práci dokumentován porovnáním nákladovosti 

investic vloţených na jedné straně do instalace nutných ochranných prvků zabezpečujících 

technologickou bezpečnost i bezpečnost obsluhy a na druhé straně do oprav nebo výměny 

porouchaných strojních dílů v důsledku poruch a havárií. Ekonomický efekt ochranných zařízení 

se ještě zvýší při uváţení toho, ţe jejich instalací se dosáhne rovnoměrného chodu výrobního 

zařízení, zamezí se výpadkům ve výrobě a provoz se tak vyhne náročnému reţimu při novém 

spuštění technologického zařízení do provozu po opravě.  
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