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Anotace 

      V předložené práci je zpracován stručný popis modernizace dálkové pásové dopravy 

z technického a historického hlediska až po současnost. Práce se zabývá technicky 

realizovaným a ověřeným principem funkčnosti zařízení, z hlediska technické koncepce a 

náhrad zastaralých elektromechanických technologií za nové moderní.    

   Celá modernizace je postupně vypracována a popsána se záměrem přinést nejenom 

podstatně vyšší energetickou účinnost používaných pohonných systémů řízených 

frekvenčními měniči, ale i bezpečnost a spolehlivost provozu dálkové pásové dopravy, 

unifikaci prvků řízení, standardizaci provedení, možnost individuálního zajištění 

jednotlivých pohonů (motorů) a v případě poruchy jednoho hlavního pohonu, možnost 

provozu dálkové pásové dopravy na omezený výkon.  

       Tato práce se věnuje i základnímu technickému popisu a následnému řešení náhrad 

zastaralých technologií  novými o několik generací modernějšími. 

Klíčová slova: Dálková pásová doprava, pohon, frekvenční měnič, transport těženého 

nerostu. 

Summary 

The thesis presents a brief description of a long-distance belt conveying system 

modernisation - from technical and historical viewpoints. It deals with an implemented and 

proven principle of equipment functionality with regard to the technical concept and 

replacement of old electro-magnetic technologies with new modern technologies.    

   The whole modernisation has been carried out and described with the intention to 

achieve significant increase of energy efficiency of the newly used conveying system 

based on frequency converters, significant increase of safety and reliability of the system 

operation, unification of controls, standardisation of design, ability to secure the individual 

drives (motors) separately, and, in case of one of the main drive’s failure, the ability to 

operate the system on limited performance.  

       The thesis also presents a basic technical description and subsequent solution of 

replacing old technologies with new ones, surpassing them by several generations. 

Keywords:  Long-distance belt transport, drive, frequency converter, transport of extracted 

mineral material. 
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Základní pojmy a zkratky 

ČSN   Československá (Česká) státní norma 

HGF   Hornicko-geologická fakulta 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ČBU  Český báňský úřad 

SD    Severočeské doly 

DNT   Doly nástup Tušimice 

TC    Technologický celek 

DPD    Dálková pásová doprava 

SV  Shazovací vůz 

PV  Pásové vozy 

PVP  Pásový vůz předávací 

PVZ  Pásový vůz zakládací 

PS  Poháněcí stanice 

VS  Vratná stanice 

KU 300 Kolesové rýpadlo výkonu 1800m³ sypané zeminy za hodinu 

KU 800 Kolesové rýpadlo výkonu 4500-5500m³ sypané zeminy za hodinu 

K 10 000 Kolesové rýpadlo výkonu do 10 000m³ sypané zeminy za hodinu 

ZP  Zakladač pásový 

OKJ  Odnímatelné kráčivé jednotky 

RDPD  Rozvodna dálkové pásové dopravy 

FM  Frekvenční měnič 

NN  Nízké napětí 

VN  Vysoké napětí 

PLC  Programmable Logic Controler – programovatelný logický automat 

HMI  Human Machina Interface - informační a ovládací terminál 

UPS  Zdroj nepřerušeného napájení 
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  1.       ÚVOD 

Dálková pásová doprava je nejrozšířenější způsob kontinuální dopravy na lomech 

v severočeském hnědouhelném revíru. Dálková pásová doprava je součástí 

technologických celků. Skládá se z několika sekcí pásových dopravníků. Pro těžbu uhlí je 

používáno dopravníků šíře 1200mm o rychlosti pásu 3.15m/s. Pro těžbu skrývky (odklizu) 

je používáno dopravníků šíře od 1200 do 2250mm o rychlosti pásu 5m/s.  

Na Severočeských dolech se provozuje dálková pásová doprava šíře 1200, 1600 a 1800mm 

(šíří se zde rozumí šíře dopravníkového pásma). Jednotlivé pásové dopravníky (tzv.sekce) 

se podle potřeby řadí za sebou a tím tvoří požadovanou dopravní cestu těženého materiálu. 

Jednotlivé sekce můžou být různě dlouhé, pro jednoduchost se obvykle počítá s délkou 

jedné sekce 1000 m. Počet sekcí je libovolný a může jich být třeba deset za sebou. A tak 

dopravní cesta je celkem dlouhá 10 km. Přepravní výkon činí až 5000 m3 zeminy/hod.   

Pohony na poháněcí stanici tvoří asynchronní elektromotory a převodové skříně. Jedna 

poháněcí stanice má dva až čtyři pohony. Počet pohonů je dán konstrukcí a dle potřeby 

požadovaného výkonu poháněcí stanice. 
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Obrázek č.1: Poháněcí stanice pásové dopravy PD255 (zdroj: autor) 

 

 

1.1   Cílem práce: 

 

      Cílem této práce je vysvětlit a na názorném příkladu ukázat, co je přínosem 

modernizace dálkové pásové dopravy. V rámci modernizace se stávající kroužkové pohony 

vymění za nové asynchronní pohony s kotvou nakrátko. Nové pohony budou řízený 

pomocí frekvenčních měničů. Stanice bude osazena novým průmyslovým automatem pro 

řízení veškerých procesů a ovládání těchto technologií, s návazností monitoringu a 

ovládání na centrální velín provozu DPD. 
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 2.       STÁVAJÍCÍ STAV POUŽÍVANÉ PÁSOVÉ DOPRAVY NA SD 

 

      Dálková pásová doprava patří v současnosti k perspektivním kontinuálním dopravním 

systémům používaných v různých odvětvích průmyslu pro své výhody z hlediska:  

- technické jednoduchosti konstrukce pásového dopravníku  

- vysoké dopravní výkonnosti  

- ekonomické nenáročnosti převozu na transportních vozech  

- minimálního negativního vlivu dopravy materiálu na životní prostředí  

 

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

celosvětově již delší dobu, až součastná mechanizace spojená s automatizací si vyžádala 

jejich zařazení na více druhů použití v různých odvětvích výrobního průmyslu, ale i v 

poskytování služeb. Použití pásových dopravníků zaručuje:  

- přizpůsobení na dané převozní podmínky  

- vytvoření, resp. včlenění do komplexního dopravního systému  

- zvládnutí velkého přepravovaného toku materiálu a velkých přepravních vzdáleností  

- zvládnutí značných výškových rozdílů  

- vysokou přepravní bezpečnost a jednoduchou obsluhu a údržbu  

- vysokou produktivitu práce a ekologickou nezávadnost [1]. 

 

      V této práci se budeme zbývat podrobněji dálkovou pásovou dopravou (DPD) 

umístěnou na Severočeských dolech, viz. letecká mapa v příloze č. 1 . Pro představu a 

dotvoření kompletnosti tohoto zařízení popíšeme všeobecně mechanizační prostředky na 

dolech a lomech, jako jsou dobývací stroje, zakladače, dopravní zařízení a pomocná 

mechanizace. 
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2.1   Základní mechanizační prostředky na lomech: 

 

Výrobní proces na skrývce: 

Výrobní proces na skrývce tvoří soubor zařízení, která mají stejnou výkonnost a zahrnují 

tyto procesy: 

- proces rozpojování hornin 

- proces nakládání 

- proces dopravy hornin 

- proces ukládání hornin na výsypce 

- pomocné procesy 

 

Výrobní proces na dobývacích řezech: 

Výrobní proces na dobývacích řezech (těžba užitkového nerostu např. uhlí) bývá obdobný, 

méně náročný a zahrnuje tyto na sebe navazující operace: 

- proces rozpojování 

- proces nakládání 

- proces dopravy nerostu k místu zpracování a odbytu 

- pomocné procesy 

  

Proces rozpojování hornin:  ruční, např. těžba mramoru 

pomocí trhacích prací  

strojně, různými typy rýpadel 

    

Proces nakládání hornin:  pomocí nakladačů lopatových, drapákových 

    pomocí rýpadel 

  

Proces dopravy hornin:  doprava kolová 

doprava kolejová 

doprava pásová 

doprava speciální např. lanovky, lodě atd. 
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Proces ukládání hornin na výsypce:  zakladače na velkokapacitních výsypkách 

rýpadla s vlečnými korečky nebo lopatová 

skrývkové mosty 

buldozery, skrejpry na malokapacitních výsypkách 

 

Pomocné procesy:  urovnávání a tvarování 

hloubící a nakládací 

rozpojovací a trhací 

čistící 

transport materiálu a osob 

montáže, opravy a údržby 

 

2.2  Dobývací stroje: 

 

Tyto stroje se používají k rozpojování a nakládání materiálu na dopravní zařízení. 

 

Stroje dělíme podle způsobu práce na rypadla:  

- s přerušovaným pracovním cyklem, která jsou rýpadla lopatová, s vlečným korečkem,   

drapáková, škrabáková a speciální 

- s nepřetržitým pracovním cyklem, která jsou rýpadla kolesová a korečková. 

 

      Lopatová rýpadla patří mezi nejrozšířenější stroje pro zemní práce. Používají se 

nejvíce v kamenolomech na vápenec, dolomit, čedič apod., v rudných kaolínových, 

lupkových, solných a jiných lomech. V hnědouhelných lomech se používají na pomocných 

prací jako jsou práce na příjezdových komunikací, odvodňovací práce, likvidace zápar 

apod. Velká lopatová rýpadla mají lanový zdvih lopaty a výložníku. Malá lopatová rýpadla 

mají ovládání zdvihu výložníku a lopaty hydraulické. Největší rýpadla u nás mají obsah 

lopaty 7 až 8m³. Podle velikosti lopaty dělíme lopatové rýpadla na malé do 0,75m³, střední 

do 4m³ a velké s obsahem nad 4m³. U lopatových rýpadel rozlišujeme housenicové, 

kráčivé a kolové podvozky.   
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      Rýpadla s vlečným korečkem jsou určena pro přímé překládání zemin na výsypku 

s vyloučením další dopravy. Jsou nasazovány na ložiskách mělce uložených pod povrchem 

do 50m s pevným podložím a nadložím. Vlečný koreček je zavěšen na dvou lanech, jedno 

je tažné a slouží k rýpání při vlečení podél svahu, druhé je zdvihové a slouží pro zdvih plné 

nebo prázdné těžební nádoby. 

 

      Kolesová rýpadla jsou nejrozšířenější dobývací stroje v lomovém hornictví. 

Rozpojovacím zařízením je koleso opatřené 6 až 20 korečky dle typu a velikosti. Koleso se 

otáčí proti svahu a korečky odřezává třísky horniny. Hornina padá přes skluz na pásový 

dopravník kolesového výložníku a dále systémem dopravních cest je přepravovaná přes 

výsypku nakládacího výložníku až na dálkovou pásovou dopravu nebo u menších celků do 

vozů kolejové dopravy.  

Podle výkonu rýpadla začleňujeme do technologických celků:  

TC1 s hodinovou výkonností do 2500m³ , do těchto celků můžeme zařadit  KU 300, které 

má výkon 1800m³ sypané zeminy za hodinu. 

TC2 s hodinovou výkonností do 5500m³ , do těchto celků můžeme zařadit  KU 800, které 

má výkon 4500-5500m³ sypané zeminy za hodinu. 

TC3 s hodinovou výkonností do 10 000m³ , do těchto celků můžeme zařadit  K 10 000, 

které má výkon do 10 000m³ sypané zeminy za hodinu. 

Dobývací řezy se nazývají lávky. Technologie dobývání se nazývá lávkování . Dobývání 

se provádí výsuvem kolesového výložníku, nebo popojetím, na každou další štěpinu u 

kolesových rypadel bez výsuvu. Další technologickou možností je snímání štěpin pro 

odtěžování horizontálních třísek spouštěním kolesového výložníku. 

Pro názornost je v příloze č.6. vyobrazeno situační schéma rýpadla KU 300  

 

      Korečková rýpadla jsou nejvíce používána na skrývce a uhelných řezech a patří mezi 

kontinuálně pracující rýpadla. Rozpojovacími orgány těchto rýpadel jsou korečky 

upevněné na nekonečném korečkovém řetězu, který se pohybuje na výložníku. Rýpadla 

jsou otáčivá a korečkový vodič je možno zvedat a spouštět a těžit na dovrchním a úpadním 

řezu. Rýpadla mají housenicový, kráčivý nebo kolejový podvozek [2]. 
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    Obrázek č.2: Velkostroj KU 300/15 (zdroj: První Elektro, a.s.) 

 

 

2.3   Zakladače: 

 

      Na velkých uhelných lomech, které vyžadují velkokapacitní výsypky, se uplatňují 

zakladače. Zakladače dělíme podle způsobu dopravy materiálu na: - kolejové  

        - pásové     

      Kolejové zakladače pracují ve spojení s kolejovou dopravou, kde skrývkové horniny 

jsou vysypávány do výsypného koryta. Odtud jsou vybírány nabíracím zařízením 

zakladače na dopravní pásy, které přenesou materiál na výsypku. Tyto zakladače pracují 

bočně, ale mohou zakládat materiál i před sebe pro možnost prodlužování výsypky. 

      Pásové zakladače  jsou posledním článkem technologického celku u dálkové pásové 

dopravy. Pásové zakladače jsou vyráběny o různých výkonech a zařazovány do 

jednotlivých technologických celků: 

TC0 – zakladač pásový ZP 1500 s výkonností do 1500m³ sypané zeminy za hodinu  

TC1 – zakladač pásový ZP 2500 s výkonností do 2500m³ sypané zeminy za hodinu 
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TC2 – zakladač pásový ZP 5000, ZP 5500, ZP 6600, ZPD 8000 

TC3 – zakladač pásový ZP 10 000, ZP 13 000 s výkonností až 13 000m³ sypané zeminy za 

hodinu. 

Všechny zakladače jsou na kráčivých podvozcích. 

Pomocí spojovacího mostu přebírá zakladač ze shazovacího vozu materiál z dálkové 

pásové dopravy (DPD). Zakladač a shazovací vůz se pohybují okolo DPD a zakladač 

zakládá zeminu blokově v rozsahu jeho zakládacího výložníku. Zakladače mohou zakládat 

výsypky hloubkově i výškově. 

 

 

     Obrázek č.3: Zakladač ZP 6600 a kabelový vůz (zdroj: První Elektro, a.s.) 
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2.4   Dopravní zařízení: 

 

      Na lomech rozlišujeme tyto druhy dopravy skrývkových a užitkových hornin: 

- kolová doprava 

- kolejová doprava 

- pásová doprava 

- speciální doprava 

 

      Kolová doprava se používá na menších lomech jako jsou kamenolomy, 

štěrkopískovny atd. Doprava je prováděna pomocí kolových vozidel jako jsou nákladní 

automobily o různé užitkové hmotnosti. 

      Kolejová doprava byla dosud nejrozšířenější doprava, která se postupně nahrazuje 

pásovou dopravou. V provozu jsou nasazeny elektrické lokomotivy, které vozí speciální 

skrývkové vozy typu LH 40m³ a vozy typu Talbot pro přepravu uhlí. 

      Pásová doprava je nejrozšířenější způsob dopravy na lomech v severočeském 

hnědouhelném revíru. Dálková pásová doprava je součástí technologických celků. Skládá 

se z několika sekcí pásových dopravníků. Pro těžbu uhlí je používáno dopravníků šíře 

1200mm o rychlosti pásu 3.15m/s. Pro těžbu skrývky (odklizu) je používáno dopravníků 

šíře od 1200 do 2250mm o rychlosti pásu 5m/s. 

      Speciální doprava jsou například různé lanovky nebo lodní doprava [2]. 

 

 

2.5   Pomocná mechanizace: 

  

      Pro provádění doplňkových prací se používá celá řada mechanizačních zařízení, jejich 

počet a sortiment je dán podmínkami dobývání, dopravy a zakládání. Nejčastěji používaná 

pomocná  mechanizace na lomech je: 

- lopatová rýpadla  

- dozery, buldozery 

- lopatové nakladače 

- bourací kladiva hydraulická 

- skrejpry  

- automobilové jeřáby 
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- lomové mobilní vrtací soupravy 

- čistící zařízení kolem DPD 

- automobily pro přepravu osob a materiálu 

- doplňková mechanizace DPD (pojízdné násypky, shazovací vozy, předávací vozy) 

- zařízení pro odvodňovací práce atd. 

  

2.6   Popis stávajícího stavu DPD jako celku: 

 

      Každý pásový dopravník je navržen jako samostatný celek, který je možno ovládat a 

provozovat samostatně, nebo zařazením do jakéhokoliv technologického celku, jako část 

této technologie se všemi návaznostmi.  

Dálková pásová doprava se skládá ze třech hlavích částí:  - poháněcí stanice (PS) 

          - vratná stanice (VS) 

           - střední část 

        - pás 

Charakteristickým elementem pásových dopravníků je pás. Podle základních funkčních 

vlastností pásu lze dopravníky rozdělit na dvě základní skupiny: 

a) pásové dopravníky, kde pás plní současně funkci tažného i nosného elementu, tzv. 

klasické. 

b) pásové dopravníky, kde pás plní funkci nosného elementu a lana nebo řetízky plní 

funkci tažného elementu. Při použití řetězů není možné používat velkých dopravních 

rychlostí, výkonnost je poměrně malá a proto se tento typ nerozšířil. Většího použití 

však doznaly lano pásové dopravníky, především typ Cable – Belt.  

Na lomech se většinou používají klasické pásové dopravníky, v některých případech i 

Cable-Belt [3]. 

 

Poháněcí stanice: 

      Funkcí poháněcí stanice je zajistit společný přenos sil a pohonů do pásu a předávat 

těživo na následující pásový dopravník. 

Poháněcí stanice sestává z následujících základních konstrukčních částí: ocelová 

konstrukce (příhradová nebo plnostěnná), podvozek nebo základová část, poháněcí 

jednotky, bubny (poháněcí, napínací, obváděcí), napínání, tlumící štít, čistící zařízení 

(stěrače, prašný pás), elektroinstalace aj. 



Ladislav Nedvěd : Dálková pásová doprava a její modernizace na SD, a.s. 

 _____________________________________________________________________  

 2012   - 11 -   

Vlastní vedení pásu je voleno s minimálním počtem bubnů, napínání je situováno v místě 

nejmenšího tahu v pásu. 

Poháněcí stanice lze v podstatě rozdělit na: 

- stabilní, umístěné na betonových fundamentech nebo pontonech, 

- přesuvné, umístěné na podvozcích resp. na pontonech (při použití mobilních podvozků). 

Pro technologické přemisťování poháněcích stanic se používají podvozky: 

- kolejové, které jsou jedno- nebo dvoukolejnicové (podle hmotnosti poháněcí stanice), 

uspořádání je vahadlové a jsou otočné. Provedení je nepoháněné, k přetažení se používají 

buldozery (např. DET 250), kolejiště pro pojíždění se připravuje v předstihu. Směr 

přemisťování (podle natočení podvozků a uspořádání kolejiště) může být libovolný, tj. 

kolmý, šikmý, vějířovitý a podélný. Poháněcí stanice s kolejovým podvozkem 

(konstrukčně je velmi jednoduchý) jsou universální, s relativně nízkou stavební výškou, 

dobře přístupné při čištění. Nevýhodou je větší náročnost na přípravu vlastního 

přemisťování (terénu, kolejiště, resp. i natáčení kolejových podvozků do směru) a použití 

pomocné mechanizace [3]. 

Technicko-ekonomicky efektivní použití kolejových podvozků pro přemisťování 

poháněcích stanic je do šířek pásu 1 800 mm, 

- housenicové, které mohou být: 

a) stabilní, umožňující zpravidla pouze jeden základní směr přemisťování (kolmý nebo 

podélný). Nevýhodou je větší stavební výška poháněcí stanice, velký podíl hmotnosti 

podvozku, větší složitost a velmi často funkční nespolehlivost po dlouhodobém postavení 

na jednom místě. Používají se pro přemisťování poháněcích stanic do šířek pásu 2 250 mm 

a 2 500 mm, 

b) mobilní, umožňující všesměrné přemisťování. Vlastní mobilní podvozek je 

dvouhousenicový s tříbodovým uložením, uspořádání vahadlové. Pohon housenic je 

zavěšenou planetovou skříní se dvěma hydromotory (neregulačními) a dvěma 

hydrogenerátory (regulačními), poháněnými stabilním vznětovým motorem přes 

jednoduchý převod ozubenými koly. Ovládání je hydraulické a elektrické. K uložení 

poháněcí stanice slouží plošina vedená centrálním čepem, který přenáší horizontální 

zatížení. Tato plošina je podepřena třemi horizontálními válci, z nichž jeden je poháněn a 

celá se může na těchto válcích natáčet o +/- 360  (pouze bez zatížení). 
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Plošina je zvedána čtyřmi hydraulickými válci uloženými v otvorech příčníku. Dále má 

klemovací (uchycovací) háky, které jsou ovládány horizontálními hydraulickými válci.  

Při přemisťování mobilní housenicový podvozek podjede pod poháněcí stanici, která je 

umístěna na pevných pontonech. Plošina podvozku se otočí do míst, kde poháněcí stanice 

má ocelovou konstrukci uzpůsobenou pro zachycení klemovacího zařízení . 

Po zaklemování se podvozek otočí do požadovaného směru, poháněcí stanice se nadzvedne 

a provede se přemístění. Poloha těžiště je automaticky stanovena a při pojezdu zajišťována 

elektrickým zařízením umístěným na vlastním podvozku. 

K výhodám mobilních housenicových podvozků pro přemisťování poháněcích stanic 

především patří: velká nosnost, všesměrná pohyblivost, vysoká přepravní rychlost, 

možnost použití u více poháněcích stanic resp. využití pro přemisťování jiných těžkých 

zařízení (břemenový  podvozek) aj.  

Nevýhody (ve srovnání s jinými typy podvozků) jsou vyšší hmotnost, větší stavební výška 

a střední měrné tlaky na pojezdovou pláň. 

V zahraničí se přešlo resp. přechází na použití mobilních housenicových podvozků pro 

přemisťování poháněcích stanic od šířek pásu 1 600 mm. Na povrchových dolech, kde je 

nízká únosnost pojezdové pláně (především na výsypce, kde je dovolený měrný tlak 0,06 

až 0,07 MPa), je použití mobilních housenicových podvozků pro technologické 

přemisťování poháněcích stanic z technického hlediska velmi problematické. 

- kráčivé, které mohou mít následující provedení: 

a) pevný kráčivý podvozek 

sestávající z opěrného středního pontonu, ke kterému jsou připevněny 3 zvedací  (nosné) 

válce (resp. 4, přičemž dva jsou propojeny a tvoří hydraulické vahadlo) a 3 pohybové 

(směrové) válce. Válce jsou druhým koncem připojeny k nosné konstrukci poháněcí 

stanice. Opěrný střední ponton spolu s válci lze demontovat a přemístit na jiné místo. 

Vlastní poháněcí stanice za provozu pak spočívá na předním a zadním pontonu, pevně 

spojenými s konstrukcí [3]. 

Použití tohoto typu podvozku (výrobce fa Waserhüte – PHB), určeného pro přemisťování 

poháněcích stanic největších hmotností (pro pásové dopravní s šířkami pásu až 3 000 mm), 

se však vůbec nerozšířilo. 
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b) odnímatelné kráčivé jednotky (dále OKJ), 

které se při přemisťování poháněcí stanice připojují bočně k opěrnému pontonu. 

Používají se 2 nebo 4, uspořádání je symetrické. 

Vlastní OKJ sestává ze zvedacího (nosného) hydraulického válce a připojených dvou 

pohybových  (směrových) hydraulických válců a opěrného kruhového pontonu. Válce jsou 

uchyceny na nosném rámu, který se jako celek připojuje k opěrnému pontonu poháněcí 

stanice. Napájení je elektrickou energií, při přemisťování z dieselagregátu nebo 

kabelového vozu (resp. i kabelem z poháněcí stanice). 

K výhodám použití OKJ pro přemisťování poháněcích stanic patří umístění mimo 

poháněcí stanici (nezvyšují stavební výšku), poměrně jednoduchá montáž i demontáž 

(proveditelná i za provozu), možnost výhodného uspořádání opěrného pontonu poháněcí 

stanice  a tím i ocelové konstrukce, nízké střední měrné tlaky na pojezdovou pláň aj. 

Nevýhody pak jsou složitější ovládání (řízení), omezená únosnost, větší prostorové nároky 

vzhledem k šířce stanice při namontování OKJ aj. 

Použití OKJ pro přemísťování poháněcích stanic je velmi rozšířené u pásových dopravníků 

šířek 1 600 až 2 200 mm. 

 

U pásových dopravníků pro povrchové doly se pro přemísťování poháněcích stanic do 

šířek pásu 2 000 mm používají kolejové podvozky. Provádí se vývoj OKJ pro 

přemísťování poháněcích stanic s šířkami pásů 1 800 až 2 250 mm. 

 

      Nedílnou součástí poháněcích stanic používaných na povrchových hnědouhelných 

dolech, jsou náběhové díly, jejichž funkcí je zajistit spolehlivé navedení pásu na střední 

části na poháněcí stanici, eventuelně vyrovnávat i výškové rozdíly. Do náběhového dílu se 

také umísťují i pásové rezervy. 

Náběhový díl sestává z ocelové konstrukce (příhradové nebo plnostěnné), základové části 

(betonové fundamenty u stabilního provedení, pontony u přesuvného) nebo kolejového 

podvozku [3]. 

Na ocelové konstrukci PS je osazena elektro rozvodna pro řízení DPD která obsahuje 

spínací prvky pro pohony, pomocné obvody a ovládací obvody.  
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Napájecí napětí dálkové pásové dopravy na DNT je 6000V, výkon jednoho pohonu je 200 

až 500kW, tedy jedna poháněcí stanice může disponovat jedním až čtyřmi pohony s 

výkonem až 2000kW. Pohony jsou osazeny na PD včetně převodovek a brzd. 

Dále je poháněcí stanice (PS) vybavena zařízením pro napínání pásového dopravníku 

s pohony o výkonu7,5kW až 75kW. 

Zařízení pro pohánění a ovládání prašného pásu s pohonem o výkonu 3kW 

Snímače provozních stavů – nabalení bubnu, vybočení pásového dopravníku v obou 

směrech, hlídání zavalení přesypu pomocí mechanických snímačů nebo u 

modernizovaných PS ultrazvukových snímačů hlídání zavalení přesypů atd. 

Tlačítka nouzového zastavení a vypnutí DPD 

Osvětlení poháněcí stanice rozdělené na orientační a pracovní osazené reflektory, 

žárovkovými svítidly a svítidly se směsovými výbojkami. 

Akustická signalizace rozjezdu DPD a akustická signalizace rozjezdu prašného pásu 

Rozhlasy, telefon a komunikace na velín. 

Přívod elektřiny k jednotlivým poháněcím stanicím je proveden tzv. vlečnými 

vysokonapěťovými kabely. 

Dřívější poháněcí stanice byly tvořeny jen silnoproudou elektrotechnikou, ovládací obvody 

používaly relátka. Dálkové řízení z dispečinku pro přenos informací používalo půlvlny 

střídavého napětí vytvořené pomocí diod takzvaně  malodrát. A na dispečincích byl provoz 

pásového dopravníku signalizován žárovkami. 

V minulosti a v dnešní době na nezmodernizovaných pásovkách byli osazeny na PS kabiny 

pro obsluhu DPD. 

Situace PS je pro názornost vyobrazená viz. příloha č.2 

 

Vratná stanice: 

      Funkcí vratné stanice (VS) je zajistit změnu směru pásu, zpravidla přejímat těživo od 

předchozího pásového dopravníku, eventuelně zajistit přenos sil z pohonu na pás (v 

případě poháněného provedení). 

Vratná stanice sestává z následujících základních konstrukčních částí: ocelová konstrukce 

(zpravidla plnostěnná), základová část nebo podvozek, bubny (vratný, obváděcí event. 

poháněcí), dopadové místo, násypka, čistící zařízení (stěrače), event. poháněcí jednotky, 

elektroinstalace aj. 
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Vratné stanice lze v podstatě rozdělit na: 

- stabilní, umístěné na betonových fundamentech nebo pontonech, 

- přenosné, umístěné na pontonech nebo kolejových podvozcích 

Pro technologické přemísťování vratných stanic, které mají podstatně menší hmotnost a 

rozměry ve srovnání s poháněcími, se proto zpravidla používá: pontonů a kolejových 

podvozků ( k přetažení se používají buldozery, např. DET 250) a odnímatelné kráčivé 

jednotky (OKJ). Pro přemísťování poháněcích vratných stanic o hmotnosti 180 až 210 t 

(instalovaný výkon 2x2000 kW, šířka pásu 2  800 až 3 000 mm) se také používají mobilní 

housenicové podvozky [3]. 

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

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

Na VS jsou namontovány snímače provozních stavů jako je nabalení vratného bubnu, 

snímače vybočení pásového dopravníku v obou směrech a pracovní osvětlení vratné 

stanice osazené svítidly se směsovými výbojkami. Akustická signalizace rozjezdu DPD. 

Situace VS je pro názornost vyobrazená viz. příloha č.3 

 

 

Střední část: 

      Střední část pásového dopravníku sestává z jednotlivých kompletních středních dílů. 

Funkcí středních dílů je podpírat horní a dolní větev pásu v požadovaném ložném profilu 

(resp. tvaru), zajistit správné vedení pásu, umožnit provádění požadovaných 

technologických  funkcí (přesun, prodlužování nebo zkrácení, provoz technologického 

příslušenství) aj. 

Střední díl (kompletní) sestává z ocelové konstrukce, pražců (betonové – u stabilního 

provedení, ocelové – u přesuvného), horní a spodní válečkové stolice (pevné nebo 

girlandové), příslušenství aj. 

Střední díly lze v zásadě rozdělit na: 

 nenavázané, které se používají u přesuvných i stabilních pásových dopravníků 

 návazné, které se používají především u přesuvných  pásových dopravníků. 

Výhodou návazných středních dílů je snadnější vyrovnávání trasy ve vertikálním i 

horizontálním směru a možnost snížení výškových nerovností dvou sousedních stolic až o 

20%, 
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Podle systému a konstrukčního uspořádání středních dílů může být způsob přesunu 

pásového dopravníku: 

 přetržitý ( bezdeformační) 

 plynulý (deformační) 

Nejrozšířenější způsob technologického přesunu pásových dopravníků na lomech je 

plynulý (deformační). Podstatou je použití deformačního členu (kolejnice) kloubově 

spojeného prostřednictvím ocelových pražců se středními díly. Kolejnice je při přesunu 

upnuta mezi vodící klady překládací hlavy. Krajní kladky mají na spodní straně nákolky, 

jimiž lze kolejnici zdvíhat. Při přesunu je vedena překládací hlava překladačem (nejčastěji 

traktor). Zdvih překládací hlavy je mechanický (kladkostrojem) nebo hydraulický.  

U některých překladačů je použito i přibližování překládací hlavy (např. hydraulickými 

válci) pro místní dorovnání středních dílů. Při vlastním přesunu je kolejnice (včetně 

určitého počtu středních dílů, části pásu a pražců) nadzvednuta a podélnou jízdou 

překladače plynule přetahována o určitou vzdálenost – krok. Délka kroku je dána stavem 

terénu, uspořádáním a hmotností střední části, velkostí a výkonem překladače. Běžně se 

dosahují délky kroku 0,5 až 1,5 m. Efektivní výkonnost přesunu střední části pásového 

dopravníku se podle provozních podmínek pohybuje v rozmezí  4 000 až 8 000 m2.h-1 

(max. až 15 000 m2.h-1) při překládací rychlosti překladače 2,3 až 8,0 km.h-1. [3] 

Po obou stranách středních dílů vedou napájecí a ovládací kabely, které jsou zavěšeny na 

kabelových hácích. 

 

Pás:  

      Funkce pásu u klasického pásového dopravníku je přenášet tažné síly a nést těživo 

(tažný a nosný element). 

U pásových dopravníků na lomech se převážně používají pásy textilní a ocelolankové [3]. 
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2.7   Technologické příslušenství DPD: 

 

      K základnímu vybavení pásových dopravníků patří technologické příslušenství. Podle 

technologických a provozních podmínek se jedná o následující zařízení: 

 násypky 

 shazovací vozy 

 pásové rezervy 

 obracení spodní větve pásu 

 

Násypky 

      Funkce násypek je umožnit nakládaní těživa na pásový dopravník v libovolném místě 

podélné osy. Technologicky navazují na dobývací stroj resp. nakládací zařízení a zpravidla 

jsou součástí potrubních pásových dopravníků. 

Násypky lze v zásadě rozdělit na: 

 stabilní, které jsou většinou součástí vratné stanice 

 přemístitelné, které mohou být 

a) pojízdné, umístěné na poháněných kolejových nebo housenicových podvozcích, 

b) posuvné, umístěné na saních pojíždějících po horních válečkových stolicích 

(vyžadují větší dimenzi válečků), tažené jsou lanovým vrátkem, 

 zavěšené, které jsou součástí nakládacího výložníku dobývacího stroje (použití je 

v zahraniční velmi rozšířené, v ČR  použito u kolesového rýpadla K 2000). 

U pásových dopravníků pro povrchové doly se používají do šířek pásu 2 000 mm pojízdné 

násypky s kolejovým podvozkem, u šířky pásu 2 250 mm s housenicovým. Provádí se 

vývoj pojízdné násypky s housenicovým podvozkem  a zavěšené (kolesové rýpadlo 

K 2000) pro pásový dopravník s šířkou pásu 1 800 mm. Tendence je používat pojízdné 

násypky s housenicovým podvozkem, které ve srovnání s kolejovými umožňují použití 

jedné násypky pro více pásových dopravníků v lince, odstranění jedné kolejnice (druhou je 

nutné ponechat pro přesun) aj. [3]. 

Násypky jsou vyloženy otěruvzdorným materiálem a opatřeny tlumícím dopadovým 

ložem. 
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Shazovací vozy (SV) 

      Funkce shazovacích vozů (dále S-vozu) je umožnit odebírání těživa z pásového 

dopravníku v libovolném místě podélné osy. Technologicky navazují na zakladač resp. 

místo odběru a zpravidla jsou součástí zakládacích pásových dopravníků. 

S-vozy lze rozdělit podle následujících technických hledisek: 

a) koncepce 

 s výložníkem, kdy těživo je předáváno na nakládací výložník zakladače krátkým 

výložníkem 

 bez výložníku, kdy S-vůz má pouze smyčkovou část a konec nakládacího 

výložníku zakladače je umístěn přímo pod předávacím bubnem (volně vsunut nebo 

opřen o konstrukci S-vozu), 

b) konstrukčního uspořádání 

 jednodílné, kde smyčková a výložníková část je na společném rámu, 

 dvoudílné, které mají samostatnou smyčkovou a výložníkovou část, vzájemně jsou 

mechanicky propojeny, 

c) podvozku 

 kolejové, které jsou součástí každého pásového dopravníku na zakládací straně 

transportní linky. Konstrukčně jsou velmi jednoduché, ale kladou zvýšené nároky 

na vlastní kolejiště (rozteče pražců, typ kolejnice, údržbu). Technicko-ekonomicky 

efektivní použití kolejových podvozků  u S-vozů je u pásových dopravníků 

s šířkami pásu do 1 600 mm. 

 housenicové, které mají možnost vyjet z pásového dopravníku a opět najet zpět do 

dalšího (a to i bez rozpojení pásu). Zpravidla se používají u pásových dopravníků 

s šířkami pásu od 1 600 mm. 

Při eventuálním instalování poháněcích jednotek na předávacím bubnu smyčkové části lze 

S-vůz také použít jako mezipohon pásového dopravníku. 

Důležitým technologickým požadavkem na provoz S-vozů je předávání těživa na zakladač 

i za pojezdu (tj. nepřerušení toku těživa i při přemísťování zakladače). 

U pásových dopravníků pro povrchové doly se používají do šířky pásu 2 000 mm S-vozy 

s výložníkem na kolejovém podvozku, u šířky pásu 2 250 mm na housenicovém [3]. 

Situace SV je pro názornost vyobrazená viz. příloha č.4 
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Pásové rezervy 

      Pásové rezervy umožňují rychlou změnu délky pásového dopravníku ( o cca 15 až  40 

m), tj.  zkrácení  nebo prodloužení, dále eliminovat pásové smyčky při vyjetí S-vozu 

z pásového dopravníku aj. 

Pásové rezervy se vytváří ve spodní větvi pásu (v místech nemenšího tahu), umísťují se 

zpravidla do náběhového dílu [3]. 

 

Obracení spodní větve pásu 

      Obracení spodní větve pásu zabraňuje znečištění dopravní trasy otěrem z pásu. Vlastní 

čištění je pak soustředěno pouze do dvou míst pásového dopravníku (prostoru poháněcí a 

vratné stanice), kde dochází k obracení spodní větve pásu a lze je plně mechanizovat. 

V podstatě se používají tři základní systémy obracení spodní větve pásu: 

- sytém sestávající z dvojic nosných  válců, pás se obrací na plnou šířku. Nároky na 

konstrukční  výšku zařízení jsou poměrně velké a proto se používá pouze u pásových 

dopravníků s šírkou pásu do 1 200 mm, 

- systém s obracecími kladkami a páteřní trubkou, resp. soustavou obracecích válečkových 

stolic je poněkud složitější a citlivější na pokles napínací síly, ale má menší konstrukční 

výšku a pracuje poměrně spolehlivě. Používá se u pásových dopravníků s šířkami pásu 

1 200 až 3 000 mm,  

- systém s obracecí jednotkou spočívající ve skroužení  pásu do trubky soustavou válečků 

z vnější strany pásu. Uvedené uspořádání je konstrukčně jednoduché a má nízkou 

konstrukční výšku, ale v provozu se ukázaly některé funkční nedostatky (přeložení pásu, 

vyjetí smyčky aj.). Obracení spodní větve pásu se  používá pouze u stabilních pásových 

dopravníků [3]. 

 

 

2.8   Doplňkové zařízení: 

 

      Doplňkové zařízení se u pásové dopravy na lomech používá v anomálních provozních 

podmínkách a ve speciálních případech nasazení resp. provozních situacích. Jedná se 

především o následující zařízení:  
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Pásové vozy (PV) 

Pásové vozy se používají k následujícím technologickým účelům: prodlužování nebo 

zkracování pásových dopravníků, zvětšení kroku dobývacího stroje nebo zakladače, 

překonání nepravidelností daných podložními poměry, překonávání menších výškových 

rozdílů mezi jednotlivými řezy nebo stážemi, rozdělování nebo předávání těživa, 

homogenizaci, deponování aj. V některých případech se pásové vozy používají i jako 

zakladače (např. zakládání výklizu). 

Podle základního uspořádání se pásové vozy dělí na: 

a) předávací (PVP), které mají navzájem otočné výložníky (pouze sklopné) 

b) zakládací (PVZ), které mají výložníky navzájem nezávisle otočné v určitém 

rozmezí a sklopné ( z hlediska universálnosti použití jsou výhodnější než PVP) 

Pásové vozy mají housenicové podvozky, u malých rozpětí je nakládací výložník 

nepodepřený [3].  

Jsou vhodné i pro příčnou dopravu a k zakládaní a dopravě materiálu k odběrným místům. 

Situace PV je pro názornost vyobrazená viz. příloha č.5 

 

 

Vynášecí mosty 

Vynášecí mosty se používají k předávání těživa z jednoho dopravního horizontu na druhý.  

 

Rozdělovací zařízení 

Rozdělovací zařízení slouží k převádění toku těživa z potrubních pásových linek 

(umístěných na různých řezech) na libovolné spojovací (paralelně umístěné na společném 

dopravním horizontu). Používá se podle vhodnosti pro zakládání, u dopravních systémů se 

zálohováním aj. 

Rozdělovací zařízení (stanice) mohou být provedeny s: 

a) otočným páskem, 

b) výsuvnou  hlavou, 

c) klapkou. 

Jako rozdělovací  zařízení lze použít i pásové vozy a S-vozy [3]. 

 

 



Ladislav Nedvěd : Dálková pásová doprava a její modernizace na SD, a.s. 

 _____________________________________________________________________  

 2012   - 21 -   

Předávací stanice 

Předávací stanice slouží k rozdělení toku těživa do dvou proudů. Používají se k rozdělení 

těživa ze sběrných pásových linek na jednotlivé zakládací a ve speciálních 

technologických případech,  

 

Drtiče 

Drtiče se používají pro snížení kusovitosti těživa. 

Provedení drtící jednotky je jednorotorové s odraznou deskou (profilovanou), nebo 

dvourotorové (rotory jsou protiběžné). Vlastní drtící rotory (válce) jsou sestaveny 

z odlitých kotoučů, z nichž každý je osazen po obvodě noži. V podstatě tedy nedochází 

k drcení, ale k řezání a lámání kusovitého jílovitého těživa (použití klasických drtičů 

kuželových, čelisťových aj. pro jílovité těživo, často velmi lepivé, není vhodné). Pohon je 

individuální pro každý rotor a sestává z elektromotoru, pružné spojky a řemenového 

převodu. Hnací řemenice je současně řešena jako setrvačník, jištění rotoru je provedeno 

pojistnou spojkou (se střižným kolíkem, resp. lamelou), která je součástí hnací řemenice. 

Jednorotorová nebo dvourotorová drtící jednotka se umísťuje: 

- na dobývací stroj, stabilně v prostoru kolesa (KU 800, ve střední stavbě (SRa 1500, 

K 2000), 

- mimo dobývací stroj, pojíždějící  nad střední částí pásového dopravníku (podvozek 

housenicový resp. kolejový) nebo vedle (podvozek housenicový, krátký vynášecí pás) 

[3]. 
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  3.      NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ – POPIS NOVÉ TECHNOLOGIE 

S ENERGETICKÝMI A OVLÁDACÍMI KOMPONENTY PRO DPD 

 

3.1   Popis nové technologie s energetickými a ovládacími komponenty pro DPD: 

 

      Komplexně a nově realizovaná pásová doprava na lomech je transportní systém pro 

kontinuální podélné přemísťování vytěžených hmot, který se skládá z: 

 nových pásových dopravníků (sekcí), 

 nového technologického příslušenství, 

 nového doplňkového zařízení,  

 pomocné mechanizace 

a dále z rozvodu elektrické energie, ovládání, automatizace aj. 

      Určitý počet nových vzájemně navazujících pásových dopravníků řazených za sebou 

tvoří transportní linku. 

Z hlediska průběhu dobývacího procesu se dělí pásové dopravníky na: 

 stabilní, které trvale zachovávají trasu prvotního položení, 

 přemístitelné, které mění postavení v závislosti  na průběhu dobývacího procesu, tj. 

postupu dobývacích řezů a výsypkových etáží. 

Přitom pásové dopravníky mohou být přemísťovány: paralelně, vějířovitě, podélně a 

kombinovaně.  

Podle technologického použití se dělí nově instalované pásové dopravníky na: 

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

strojů, na které technologicky navazují, 

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

strojů, na které technologicky navazují, 

 spojovací (stabilní, přemístitelné), které spojují porubní pásové dopravníky se 

zakládacími a jinými místy odběru těživa. Jsou umístěny na plošinách, 

transportních horizontech nebo vytvořených trasách mezi dobývací a zakládací 

stranou, resp. místem odběru [3]. 
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Tabulka základních parametrů dálkových pásových dopravníků: 

Šířka pásu (mm) Maximální rychlost pásu (m/s) Maximální dopravované množství 

(m³/h) 

1200 5,0 3000 

1400 5,0 3500 

1600 5,0 5000 

1800 5,0 6300 

2000 5,0 8200 

2200 (2250) 5,7 10000 

Tabulka č.1: Základní parametry DPD 

 

      Každý pásový dopravník je navržen jako samostatný celek, který je možno ovládat a 

provozovat samostatně, nebo zařazením do jakéhokoliv technologického celku, jako část 

této technologie se všemi návaznostmi. Z tohoto důvodu se pásové dopravníky unifikují 

pro možnost univerzálního připojení s ostatními pásovými dopravníky a technologiemi.  

Elektrorozvodna obsahuje spínací prvky pro pohony, pomocné obvody, ovládací obvody a   

dnes standardně mikroprocesorový řídící a informační systém. Poháněcí stanice dosahuje 

hmotnosti okolo 250t.  

Napájecí napětí dálkové pásové dopravy na DNT je 6000V. Přívod elektřiny k jednotlivým 

poháněcím stanicím je proveden vlečnými vysokonapěťovými kabely.  Výkon jednoho 

pohonu  je 200 až 500kW, tedy jedna poháněcí stanice může disponovat výkonem až 

2000kW. Nově rekonstruované PS mají hlavní pohony řízeny frekvenčními měniči na 

napěťové hladině 400V nebo 690V. Pro rozvody řídících a informačních signálů na 

poháněcí stanice se dnes již používají datové kabely, a to jak metalické, tak i optické.  

K řízení technologie dálkové pásové přepravy se využívají tzv. dispečinky, tedy místnosti 

vybavené komunikačními technologiemi.  

 

 



Ladislav Nedvěd : Dálková pásová doprava a její modernizace na SD, a.s. 

 _____________________________________________________________________  

 2012   - 24 -   

 

 

Obrázek č.4: Technologická rozvodna dálkové pásové dopravy typu RDPD FM 4-1/PE, 

která je určena pro čtyřpohonnou stanici o výkonu 4 × 250kW s pohony řízenými 

frekvenčními měniči, umístěna na vlastní konstrukci této poháněcí stanice (zdroj: První 

Elektro, a.s.) 

 

 

3.2   Nově instalované rozvodny na poháněcích stanicích DPD: 

 

      Nové a moderní rozvodny pro DPD se vyznačují vysokou variabilitou provedení, 

odolností proti vnějším atmosférickým vlivům a vibracím, prachotěsností, stabilitou 

vnitřního prostředí a žáruvzdorností konstrukce a opláštění doloženou provedením zkoušky 

žárové odolnosti reálným plamenem.  

Na tyto rozvodny se vztahuje ochrana průmyslového vlastnictví výrobce První Elektro, a.s. 

Právní ochrana, udělena v podobě užitných vzorů, se týká všech výrobků kategorie 

„Rozvodny kontejnerového typu“ výrobce První Elektro, a.s. a brání neoprávněnému 

použití předmětu zapsaných užitných vzorů jinou osobou právní či fyzickou.  

„Užitný vzor“ chrání technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné 

dovednosti a je průmyslově využitelné. 

Bez souhlasu majitele zapsaného užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné 

užitným vzorem při hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Majitel 

zapsaného užitného vzoru, stejně tak jako vynálezu, je oprávněn poskytnout souhlas k 
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využívání předmětu užitného vzoru v podobě udělené licence jiným osobám nebo na ně 

užitný vzor převést [7].    

Užitné vzory zapsané jako průmyslové vlastnictví majitele První Elektro, a.s.: 

č. 18874 - Plášť rozvodny 

č. 18875 - Rozvodna 

č. 18876 - Plášť rozvodny 

 

Základní části rozvodny 

- skelet je nosný rám kontejneru  tvořen samonosnou, ocelovou svařovanou konstrukcí, 

- opláštění kontejneru a strop jsou opatřeny tepelně izolačními deskami, 

- střecha je sedlová, snímatelná, může být opatřena sluneční clonou, 

- kontejner je usazen na tlumících pružných silentblocích, 

- spodní vnější podlaha mezipodlahového prostoru je oceloplechová z nerezového 

plechu. 

 

Nosný rám a konstrukce rozvodny 

      Konstrukce je ocelová a samonosná. Nosný spodní rám je sestaven z profilu U300, ve 

kterém je přivařen podlahový rošt. Na ocelovém spodním rámu je vytvořena horní kostra 

z tenkostěnných profilů, které zaručují pevnost celé konstrukce a minimalizují její 

deformaci při manipulaci.  

Konstrukce rámu je prováděna v souladu s normou ČSN 732601 a ČSN EN 1090-2. 

 

Střecha a strop rozvodny 

      Střecha je samonosná, snímatelná. Ve standardním provedení jsou rozvodny opatřeny 

sedlovou střechou. Dalšími variantami jsou střechy rovné nebo šikmé. Střecha je pokryta 

ocelovým nosným plechem a svrchní vrstvou z pozinkovaného plechu včetně nátěru. 

Konstrukce kostry střechy je prováděna dle normy ČSN EN 1090-2.  

Střecha je opatřena větracím kanálem, který je průběžný pod celou střechou nad střešními 

izolačními panely.  Na obou koncích střechy je stěna opatřena propustnou mřížkou, tím je 

zajištěna cirkulace vzduchu.  
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Opláštění a strop rozvodny 

      Obvodové stěny a spodní podlahová stěna jsou tvořeny z izolačních panelů Kingspan 

KS 1000 FR 100 a strop z izolačních panelů Kingspan KS 1000 FR 60 v odstínu RAL 

9002. Vlastní ocelová konstrukce je opláštěna tepelně izolačními panely – typ KINGSPAN 

KS 1000 FR 100 tl.100mm, s požární odolností EI 60min. Odstín panelů je RAL 9002. 

Rohové volné prostory mezi panely se vyplňují nehořlavým materiálem po provedení 

montáží. Rohy a přechody stěn jsou překryty tvarovými profily, které jsou uzpůsobeny pro 

zasunutí panelů [7]. 

 

Vnitřní prostory rozvodny 

      Vnitřní prostor rozvodny je vybaven klimatizací. Pro umístění transformátorů je 

rozvodna rozdělena přepážkami z tepelně izolačního materiálu použitého na opláštění. 

Oddělený prostor pro umístění transformátoru bývá opatřen samostatnými manipulačními 

dveřmi.  

Dveře rozvodny jsou vybavovány dvěma vchody na protějších stranách. Dveře jsou 

v provedení prachotěsné (přetlakové), z hliníkového materiálu a obvodovým těsněním. 

Dveře se otvírají ven a jsou uzavírány zavíračem dveří a zarážkou. Dveře jsou vybaveny 

vnější klikou a vnitřní Anti-Panic. 

 

Povrchová úprava 

      Rámy pod rozvaděči jsou ocelové se zinkovou povrchovou úpravou a nátěrem. 

Povrchová úprava a nátěr ocelové konstrukce je vždy volena s ohledem na klimatické 

podmínky v oblasti použití rozvodny. 

Povrchové stěny ocelového rámu rozvodny včetně střechy jsou standardně povrchově 

upraveny zinkováním a následně nátěrem. 

 

Vnitřní vybavení a výzbroj rozvoden 

Vybavení rozvoden je vesměs unifikováno a představuje: 

- elektroinstalaci, osvětlení vnitřní i vnější, 

- dielektrický koberec, 

- ochranné pomůcky, 

- pracovní stůl pro PC, skříňka pro dokumentaci. 
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 Elektro výzbroj je vždy dána typem rozvodny a jejím použitím a představuje: 

  - transformátory, 

  - VN rozvaděče, 

  - NN rozvaděče, 

  - frekvenční měniče a prvky regulovaných pohonů, 

  - řídící systém, 

  - telekomunikační systémy (telefon, vysílačka, kamerový systém), 

- systémy sběru a přenosu dat (prostředky optického, metalického či 

bezdrátového přenosu dat) [7]. 

 

 

   

 

 

Obrázek č.5: Technologická rozvodna, pohled do vnitřního prostoru  

(zdroj: První Elektro, a.s.) 
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3.3   Řídící systém na DPD: 

 

      V posledních několika letech prodělal vývoj technologií dálkové pásové dopravy a 

jejich řídících dispečinků užívaných na SD značný pokrok.  

Jak se rozvíjela silnoproudá elektrotechnika, nové stykače, nové vypínače atd., tak se také 

vyvíjela elektronika a to umožnilo na zařízení dálkové pásové dopravy pořídit 

mikroprocesorový programovatelný řídící systém (tzv. PLC-Programmable Logic 

Controler). Cílem bylo nahradit obtížný a náročný dohled pracovníků na provoz pásových 

dopravníků, a tak se stala dálková pásová doprava bezobslužnou, což mělo také nemalý 

ekonomický přínos. Řídící systémy umožňují použití více čidel a snímačů, umožňují 

přenášet velké množství informací o provozu, zefektivňují provoz a zvyšují bezpečnost 

provozu. 

Na SD - DNT se nyní ve velké většině používají řídící systémy firmy Rockwell 

Automation-Allen Bradley, v posledním období typu ControlLogix. Řídící a přenosové 

protokoly jsou opět typové produkty firmy Allen Bradley, a to buď typu DH+ nebo 

průmyslový Ethernet. Jako přenosová media jsou použity optické kabely a na hodně 

pohyblivá místa, kde jsou časté požadavky na rozpojování nebo hrozí velké nebezpečí 

poškození, tak metalické kabely. Na jednotlivých poháněcích stanicích v rozvodnách jsou 

jako součást řídících systémů instalovány HMI (Human Machina Interface) terminály 

(informační a ovládací terminály pro styk s obsluhou). Napájení řídících systémů 

poháněcích stanic pomocí zdrojů UPS (zdrojů nepřerušeného napájení) je samozřejmostí. 
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3.4   Modernizace velínů: 

 

      Velín nové, moderní dálkové pásové dopravy je již také zásadně jiný, než byl 

provozován dříve. Je tvořen řídícím systémem, počítačovými sestavami pro inženýrská a 

terminálová pracoviště a zobrazovacími monitory a projekčními stěnami. Na projekčních 

stěnách a monitorech běží vizualizační software pro přehledné zobrazení provozované 

technologie se spoustou dalších potřebných informací. Celý velín je napájen elektřinou ze 

dvou na sobě nezávislých míst s automatickým přepnutím a dále je celý velín napájen 

zdrojem UPS. Potřebná data o provozu jsou kontinuálně archivována pro možnost dalšího 

využití [6]. 

 

 

Obrázek č.6: Topologie technologie na projekční stěně velínu (zdroj: První Elektro, a.s.) 
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      Velín je vybaven telefonním, radiofonním, rozhlasovým a mobilním spojením. 

Telefonní hovory se nahrávají na záznamové zařízení. 

Na velín, a to přímo do projekční plochy, jsou nyní přenášeny obrázky barevných 

kamerových systémů z potřebných míst technologie. Jako prevence proti požárům 

v choulostivých částech provozu jsou také použity termokamery, jejichž záběry jsou také 

na velínu zobrazovány. 

 

Obrázek č.7: Řídící velín, pohled na projekční stěnu (zdroj: První Elektro, a.s.) 
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3.5   Definice pojmů a názvosloví pro zařízení dálkové pásové dopravy: 

 

 

1. Zařízení dálkové pásové dopravy (dále jen zařízení DPD) - technologický soubor 

dopravníků a technologického příslušenství jako například pojízdná násypka, pásové 

váhy, shazovací vůz, zakládací vůz. 

2. Shazovací vůz – zařízení na pohyblivém podvozku pro výstup materiálu ve zvoleném 

místě pásového dopravníku. 

3. Pásový vůz zakládací (PVZ) – zařízení na pohyblivém podvozku pro předávání nebo 

zakládání přepravovaného materiálu. 

4. Násypka – shromažďovací zařízení pro materiál v nakládacím místě dopravníku. 

5. Shrnovač, stěrač – čisticí zařízení, namontované pevně nebo pružně napříč šířky pásu 

nebo bubnu dopravníku, pro odstranění přilnavého materiálu. 

6. Korýtková válečková stolice – válečková stolice, která podepírá pás a udržuje ho ve 

tvaru korýtka. 

7. Přechodové válečkové stolice – válečkové stolice, které podepírají pás v přechodové 

vzdálenosti; geometrie válečků v přechodové vzdálenosti se může lišit tak, aby se mohl 

profil změnit z korýtkového na plochý. 

8. Nosná válečková stolice – válečky, které podepírají nosnou větev pásu. 

9. Spodní válečková stolice – válečky, které podepírají vratnou (prázdnou) větev pásu. 

10. Hnací buben – buben, který pohání pás. 

11. Přítlačný buben – buben používaný pro vytvoření nezbytného úhlu styku (úhlu 

opásání) pásu na hnacím bubnu. 

12. Napínací buben – pohyblivý buben používaný v napínacím zařízení. 

13. Pevné ochranné zařízení – pevný ochranný kryt, který zabraňuje přístupu do 

nebezpečné zóny ze všech stran. 

14. Pevný distanční ochranný kryt – pevný ochranný kryt, který zcela neuzavírá 

nebezpečnou zónu, ale zabraňuje nebo omezuje přístup vlastnostmi svých rozměrů a 

své vzdálenosti od nebezpečné zóny, např. obvodový plot nebo tunelový ochranný kryt. 

15. Ochranný kryt místa náběhu – kryt vložený do místa náběhu, aby přímo ochránil toto 

místo. 
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16. Bezpečná vzdálenost – vzdálenost jednoho metru, na kterou se osoba smí přiblížit 

tělem nebo nástroji k nezakrytým rotujícím nebo pohybujícím se částem strojního 

zařízení, které je v chodu (provozu). Zařízení které je v klidu (není v provozu) a není 

zajištěno proti nepovolanému spuštění, je nutné považovat za zařízení v chodu 

(provozu)! 

17. Provozovatel – organizace nebo organizační jednotka, provozující zařízení DPD. 

18. Uživatel – za uživatele je považován provozní úsek, osobou odpovědnou za provoz 

DPD je vedoucí PÚ. 

19. Provozní řád – součást provozní dokumentace. Může jím být i Návod k používání od 

výrobce, uznaný jako Pokyny pro obsluhu a údržbu. 

20. Kontrolní a dozorčí orgány - zaměstnanci pověření kontrolní a řídící činností včetně 

orgánů státní správy. 

21. Technický dozor směny (dozorčí orgán) – revírník provádějící řídící a kontrolní činnost 

(dle vyhl. ČBÚ č.26/1989 Sb. §7 odst. (2) a) a podle ustanovení tohoto Provozního 

řádu. 

22. Dispečer DPD – kvalifikovaný pracovník, který z řídícího pracoviště řídí a ovládá 

provoz zařízení DPD. Pro účely tohoto TP – Provozního řádu DPD nahrazuje název 

„manipulant”. 

23. Obsluhovatel DPD (také obsluha DPD) – pracovník vyškolený a zaučený v obsluze 

zařízení DPD. 

24. Kontrolní mobilní hlídka – skupina kvalifikovaných pracovníků profesí strojní a 

elektro, provádějící na zařízení DPD bez trvalé obsluhy veškeré úkony a kontroly nutné 

pro jeho provoz, včetně zahájení a ukončení provozu. 

25. Údržba zařízení – činnost směřující k udržování zařízení v provozuschopném a 

bezpečném stavu. Údržbou zařízení jsou i předepsané prohlídky, zkoušky, kontroly 

revize a opravy zařízení, jakož i montáž, demontáž částí zařízení v rozsahu potřebném 

k provedení prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav zařízení. 

26. Pracoviště – prostor určený zaměstnanci k výkonu pracovní činnosti včetně 

technických zařízení v tomto prostoru, která souvisejí s určenou pracovní činností. 
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27. Provozní prostor – prostor určený výrobcem, který je přístupný nebo dosažitelný všemi 

osobami bez otevření ochranných krytů, aktivace bezpečnostního vypínacího zařízení 

nebo použití dalších prostředků. 

28. Dispečerské stanoviště – řídící stanoviště dispečera DPD, na kterém jsou soustředěny 

prvky pro ovládání a kontrolu stavu zařízení DPD a dorozumívací zařízení pro styk se 

stanovišti obsluhovatelů. 

29. Stanoviště obsluhovatele – určené pracoviště na zařízení DPD, kde se obsluhovatel 

převážně zdržuje a na němž jsou umístěny prvky pro ovládání obsluhovaného úseku 

dopravní pásové linky a dorozumívací zařízení pro styk s dispečerským stanovištěm 

[7]. 

 

 4.      ŘÍZENÍ,  ENERGETICKÁ  A  PROVOZNÍ  ÚSPORNÁ 

ŘEŠENÍ  CHODU  DPD 

4.1   Popis řízení a provozování DPD:  

 

      Pásový dopravník po modernizaci je možno řídit a provozovat několika možnými 

způsoby. První variantou je ovládání z velínu STC ve vazbě. Tato volba umožňuje rozjezd 

poháněcí stanice z dispečinku za splnění podmínky příchozí vazby z předcházejícího 

zařízení. Signál vazby je vyslán od předcházejícího dopravníku po dosažení jeho 

stoprocentní rychlosti. Tento přenos je zprostředkován po metalickém nebo optickém 

vedení podél středních dílů dopravníků. 

Další tři volby umožňují ovládat dopravník místně s omezením. 

Ovládání místně s vazbou se používá v případě, kdy na dopravníku vznikla porucha, která 

nebrání provozu, ale vyžaduje přítomnost obsluhy. Může se jednat o vadný přesypový 

snímač, snímač vybočení atd. 

Ovládání dopravníku místně bez vazby se využívá při opravách nebo v případech, kdy je 

dopravník rozjížděn samostatně. 

Posledním způsob volby je deblok. Tato volba se používá pouze při opravách a revizích 

dopravníku.  
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      Řídící systémy umožňují zefektivňovat provoz. Tak například v technologii DNT byl 

v minulosti uveden do provozu opačný systém rozjíždění dopravníků dálkové pásové 

dopravy. Dříve se vždy musela dopravní linka rozjíždět do poháněcí stanice na konci 

dopravy směrem proti toku materiálu. Až se celá dopravní linka takto rozjela, mohlo teprve 

rýpadlo začít těžit materiál a nakládat ho na rozjetou pásovou dopravu. Pomocí vhodně 

naprogramovaného řídícího systému se podařilo zprovoznit již některé celky s rozjezdem 

v opačném smyslu. Nejprve se tedy rozjede první dopravník u rýpadla a s pohybem 

materiálu se vždy ve vhodný okamžik před ním rozjíždí následné sekce  pásové dopravy. 

Tímto způsobem rozjezdu dochází ke značné úspoře elektřiny. Na DNT jsou s tímto 

druhem rozjezdu již několik let zkušenosti. 

      Dalším vhodným zlepšením a zefektivněním provozu je používání moderních pohonů 

na dálkové pásové dopravě, kterými jsou frekvenční měniče s asynchronními 

elektromotory nakrátko. Takovéto pohony umožňují jemné a citlivé rozjezdy zařízení a 

regulaci rychlosti v závislosti na přepravovaném množství materiálu. Tato zařízení tedy 

odstraňují rázy v zařízení, regulují rychlost a dále mají vysokou účinnost a elektrický 

účiník blízký jedné. Napájecí napětí poháněcí stanice zůstává 6000 V, ale pohony jsou 

provedeny na nízké napětí 400 V nebo v případě výkonu 500kW na napětí 690V. Takto 

vybavenými poháněcími stanicemi mají DNT více než desetiletou zkušenost. 

 

 

4.2   Energetická a provozní úsporná řešení: 

 

      Energetická a provozní úsporná řešení chodu DPD se realizují v rámci technického 

rozvoje s názvem „Modernizace energetiky v provozech SD a.s.“, jehož záměrem je 

vypracování komplexní technicko-ekonomické dokumentace jako podkladu pro plánování 

budoucí výstavby, modernizace a obnovy těžební technologie se zaměřením na vyšší 

efektivitu, spolehlivost a nižší pořizovací a provozní náklady. 

Úkoly úsporných řešení se opírají o základní aspekty budoucí modernizace a 

optimalizace, kterými jsou především: 

- Maximální využívání výhod plynoucích z bezeztrátové regulace pohonů s frekvenčními 

měniči k dosažení energetických úspor a k eliminaci dynamických rázů a vzájemného 

působení mechanické konstrukce a strojních částí. 
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- Redukce neefektivního chodu pásové dopravy, který představuje chod dopravní linky bez 

přísunu materiálu (rozjezd, odstavení, prostoje) a zlepšování poměru těžebního výkonu 

rýpadla ku dopravnímu výkonu pásové dopravy. 

- Využívání možností regulace rychlosti dopravních tras jako bezeztrátového redukčního 

činitele sesypových míst nejen u provozování smíšených řezů, ale také pro mísení a řízení 

homogenity materiálu požadované kvality. 

- Optimalizace výkonů poháněcích stanic, energetických rozvodů a systému napájení. 

- Využívání možností snížení rychlosti rotačních mechanických částí k prodloužení jejich 

životnosti při zachování stejného počtu pracovních cyklů. 

- Posouzení a optimalizace strojního zařízení a konstrukčních prvků s ohledem na 

nezbytnost jejich robustnosti a mechanické odolnosti při celkovém chování moderně 

řízené technologie. 

 

V rámci energetických a provozních úsporných řešení chodu DPD se především 

zabýváme odhadem úspor nákladů, které postupně vyhodnocujeme a řadíme v 

následujících kategoriích: 

Úspory nákladů: 

- Přímé = úspory nákladů spojené přímo s provozem modernizované technologie (náklady 

na elektrickou energii, náklady na opravy, údržbu a servis, zkrácení prostojů, atd.).  

- Investiční = úspory investičních nákladů na pořízení technologie vlivem optimalizace 

výkonu a parametrů těžebního zařízení. 

- Vyvolané = úspory projevující se v dlouhodobém horizontu. 

 

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

nákladů na provoz technologie v podobě úspor elektrické energie.  

 

Základními předpoklady k dosažení minimální spotřeby elektrické energie jsou:      

- Redukce neefektivního provozu dálkové pásové dopravy aplikací technologie rozjezdu a 

zastavení od rýpadla (Užitný vzor udělený dne 15.1.2007 společnosti První Elektro, a.s.). 

- Regulace rychlosti dopravní linky dle těžebního výkonu příslušného dobývacího stroje a 

zlepšování efektivity poměru těžebního a dopravního výkonu. 
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      Redukce neefektivního provozu dálkové pásové dopravy a možnosti snížení nákladů na 

spotřebu elektrické energie zavedením řízeného rozjezdu a odstavení dopravní linky od 

rýpadla byly prakticky ověřeny na technologickém celku TC S1/1 -  Doly Nástup Tušimice 

po implementaci a ročním sledování společností První Elektro, a.s. a vyhodnoceny v roce 

2007. V témže roce byl Úřadem průmyslového vlastnictví udělen na tento způsob řízení 

technologie dopravních linek společnosti První Elektro,a.s. užitný vzor.   

     Během zkušebního provozu se kromě ověření provozuschopnosti v reálných 

podmínkách Severočeských dolů provádělo sledování v podobě vedení záznamových listů 

monitorujících statistiku těžby, která byla využita pro tento finální rozbor a zhodnocení 

efektivnosti provozu. Během ověřovacího provozu nebyly shledány žádné fatální 

nedostatky takto řízené dopravní cesty a celý systém byl závěrem roku 2006 předán do 

trvalého užívání.     

  

Stručné vyhodnocení celkových přínosů:  

- Úspory provozních nákladů = úspory elektrické energie: 

    Použitím technologie rozjezdu a odstavení pásové dopravy od rýpadla dochází celkově k 

redukci „neefektivního chodu”, což představuje chod při klasickém rozjezdu a odstavení či 

chod při odstávkách a prostojích v hrabání delších než 10 min a úspoře nákladů v podobě 

snížení spotřeby elektrické energie, přičemž minimální úspora, která byla ročním 

provozem TC S1/1 prokázána, činí 1,75 GWh.  

    Je nutné zdůraznit, že tato roční úspora je minimální prokazatelnou hodnotou, která 

vychází pouze z analýzy doložených záznamových listů, jejichž chybějící část byla 

nahrazena jedním rozjezdem a zastavením za směnu, což není častým jevem. Lze tedy 

odhadnout, že skutečná hodnota úspor ročního provozu takto řízené dopravní linky 

srovnatelné délky a počtu stanic bude při stávající ceně elektrické energie v rozmezí 3,2 až 

3,8 mil, Kč / 1 technologický celek.     

  

- Navýšení časového fondu hrabání: 

    Neméně zajímavým pozitivním dopadem použití technologie rozjezdu a odstavení DPD 

od rýpadla je jeho navýšení časového fondu hrabání při zachování neměnného časového 

fondu osádky, který vzniká na rozdíl od klasického způsobu rozjezdu a zastavení právě 

zvýšením vlastní efektivity dopravní cesty v podobě využití možnosti těžby již při rozjezdu 
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linky. Stejně jako velikost úspory elektrické energie roste navýšená doba časového fondu 

hrabání v závislosti na délce dopravní cesty a počtu stanic v ní zařazených. 

   Na základě analýzy provozu TC S1/1 vychází minimální roční navýšení časového fondu 

hrabání 71 hod, což představuje cca 208 000 m
3
 / TC S1 vytěženého materiálu, nicméně se 

stejnou úvahou výše uvedenou týkající se chybějích záznamových listů lze předpokládat 

navýšení této doby minimálně o jednu třetinu na hodnotu cca 100 hod, což představuje 

v přepočtu na vytěžený materiál cca 300 000 m
3
 / TC srovnatelné délky a počtu stanic. 

 

 

 5.      VÝHODY A  NEVÝHODY  NAVRHOVANÉHO  ŘEŠENÍ 

 

5.1   Výhody navrhovaného řešení: 

 

 Optimalizace výkonů poháněcích stanic, energetických rozvodů a systému 

napájení. 

 Využívání možností snížení rychlosti rotačních mechanických částí k prodloužení 

jejich životnosti při zachování stejného počtu pracovních cyklů. 

 Spouštění  technologických celků (TC) jedním povelem z velínu bez dalšího zásahu 

obsluhy na jednotlivých pásových dopravnících. 

 Diagnostika a monitorování poruchových stavů provozovaného zařízení 

 Úspory celkového zefektivňování provozu DPD 

 Operativnost 

 Rychlost rozhodování a reagováni na provozní situace 

 Jednoduché plánování oprav zařízení (řídící systém upozorní na nedostatky jako 

např. vadný snímač, opotřebení obložení brzd, přehřátí pohonu atd.). 

 Úspory provozních nákladů: 

Přímé - úspory nákladů spojené přímo s provozem modernizované technologie (náklady 

na elektrickou energii, náklady na opravy, údržbu a servis, zkrácení prostojů, roční 

navýšení časového fondu hrabání atd.).  
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Investiční - úspory investičních nákladů na pořízení technologie vlivem optimalizace 

výkonu a parametrů těžebního zařízení. 

Vyvolané - úspory projevující se v dlouhodobém horizontu provozu zařízení. 

 

5.2   Nevýhody navrhovaného řešení: 

 

      Vyšší pořizovací náklady do modernizací technologických zařízení, za která 

vynakládají Severočeské doly a.s nemalé finanční prostředky.  

Množství zařízení a nepřetržitý provoz který neumožňuje provést modernizace najednou, a 

tak dochází k určitým přechodovým obdobím, kdy se provozuje staré i nové zařízení, což 

klade na provozní pracovníky nemalé nároky. 

 

 6.      ZÁVĚR 

       Cílem bakalářské práce je vysvětlit a na názorném příkladu popsat modernizaci a 

řízení pásové dopravy na uhelných lomech od jejího začátku, až po současný stav i 

tendence následného vývoje dálkové pásové dopravy. 

V posledních letech došlo ke značnému pokroku v ovládání a řízení pásových dopravníků, 

zakládacích a dobývacích strojů. Při nasazování nových technologií dochází ke zvýšení 

bezpečnosti provozu a ke snížení počtu osob původně potřebných pro zajištění provozu. 

     Díky novým technologiím řízení pohonů pomocí FM a sběru dat ze zařízení dálkové 

pásové dopravy na centrální velín  je možno řídit, monitorovat a diagnostikovat stav 

zařízení. Dle těchto informací dochází k mnohem jednoduššímu rozhodování a 

operativnosti obsluhy, vede ke zkrácení prodlev při identifikaci poruch a lze včasně 

plánovat údržbu, popřípadě opravu zařízení. 

Technický pokrok, který vede ke zvyšování spolehlivosti zařízení, klade mnohem větší 

nároky na znalosti obsluhy a údržby.  

Po modernizaci zařízení DPD vzniká ekonomicky úsporná bilance provozu těchto zařízení.  
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