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Abstrakt: 

 

Tato bakalářská práce se zabývá pohony a možností jejich řízení u pasových dopravníků na 

povrchových dolech. Popisuje řízení frekvenčním měničem, softstartérem, rozběh pomocí 

hydrodynamické spojky, rotorovým spouštěčem nebo industartem. Dále pojednává o elektrozařízeních 

na poháněcí stanici pasového dopravníku. 

 
 
Abstract: 

 

This thesis deals with the drives and their steering possibilities of the belt conveyors for 

surface mines. The control of frequency converter, soft starter, starting with hydrodynamic couplings, 

rotor starter or inductior starter are described there. It also discusses the electrical station of the driving 

belt conveyor. 
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Použité zkratky 
 
 
 
FM   frekvenční měnič 
 
PD   pasový dopravník 
 
PS   poháněcí stanice 
 
VS   vratná stanice 
 
PHM   pravý horní motor 
 
LHM   levý horní motor 
 
PSM   pravý spodní motor 
 
LSM   levý spodní motor 
 
UPS   záložní zdroj (Uninterruptible Power Supply) 
 
STC   společný technologický celek 
 
RY   rypadlo 
 
UniOP   Univerzální operátorský panel 
 
BKS   bezpečnostní koncový spínač 
 
PKS   pracovní koncový spínač 
 
PKL   pracovní koncový spínač lankový 
 
VYB   vybočeni pasu 
 
HNB   hlídač nabalení bubnu 
 
AŘ   automat řízení 
 
HMH   horní mezní hodnota 
 
DMH   dolní mezní hodnota 
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1. Pasový dopravník 

 

  Pásový dopravník je speciální zařízení z kategorie dopravních prostředků, které se používá 

zejména k přepravě sypkých hmot na kratší vzdálenost.  

  Stroj je složen z nosné konstrukce stroje (střední díly), na které jsou upevněny rotační 

válečky, které tvoří pojezdovou dráhu pro pohyblivé „nekonečné“ gumové pásmo, po kterém se 

přepravuje materiál. Konstrukce dopravníku umožňuje pohyb materiálu jak ve vodorovné, tak  

i v šikmé poloze. Pas je většinou poháněn asynchronním motorem přes převodovou skříň a poháněcí 

buben.  Ve velkých povrchových dolech a lomech tvoří pasové dopravníky celé dopravní cesty, které 

bývají dlouhé i několik kilometrů. Pasový dopravník sype materiál do sýpky, která je umístěna nad 

vratnou stanicí následujícího pasu.  

  Dle délky dopravního pásma, sklonu pasového dopravníku a hmotnosti přepravovaného 

materiálu se používají i dopravníky s více pohony. 

 
 
 

                 
 

Obr. 1 Pasový dopravník na skrývkovém řezu s rohovou stanicí 
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Obr. 2 Poháněcí stanice pasového dopravníku 

 
 
 
 
 

               
 

Obr. 3 Křížení pasových dopravníků s přesypy 
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2. Asynchronní motor 

 

 Asynchronní (indukční) motor je točivý elektrický stroj, jehož magnetický obvod je oddělen 

malou vzduchovou mezerou na dvě části – stator a rotor. Obě části jsou opatřeny vinutím, z čehož 

jedno vinutí je připojeno ke zdroji střídavého proudu a druhé je spojeno nakrátko. Ve vinutí nakrátko 

vzniká proud elektromagnetickou indukcí (odtud indukční). Ve většině případů je vinutí spojeno 

nakrátko v rotoru tzv. v kotvě.  

 

 Nejčastějším druhem asynchronního motoru je třífázový motor, kde se využívá silového 

působení statorového proudu dodávaného ze sítě a rotorového indukovaného proudu kotvy. 

 Třífázový asynchronní motor je velice jednoduchý a v provozu velice spolehlivý, jelikož 

nepotřebuje zvláštní obsluhu. Je díky své konstrukci nejpoužívanějším motorem. Dodává se ve velkém 

rozsahu výkonů. Od několika málo wattů až řádově po megawatty a v širokém rozsahu otáček, od 

desítek ot/min až po 100 000 ot/min. 

 

 
Obr. 4 Konstrukce asynchronního motoru 

 

 Asynchronní motor do několika kilowatt lze připojit přímo na síť. Vzniká zde problém  

s proudovým nárazem, který je pěti až sedmi násobkem jmenovitého proudu a s velkým odběrem 

jalového výkonu. Kvůli omezení záběrového proudu a možnosti regulace rychlosti se začali vyrábět 

motory s kroužkovým rotorem a motory vícerychlostní (zde ovšem zaniká výhoda jednoduchosti 

stroje). Nové poznatky výkonové elektroniky tyto problémy vyřešily. Motory s kotvou nakrátko lze 

nyní řídit ve frekvenční oblasti. 
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Asynchronní motory dělíme buď podle statorového vinutí na jednofázové a třífázové a podle 

rotorového vinutí na s kotvou nakrátko nebo kotvou kroužkovou. Kotva nakrátko má trvale spojené 

vinutí a je tvořeno z vodivých tyčí na obou koncích spojené vodivými kruhy.  Kroužkový motor má na 

kotvě třífázové vinutí. Začátky těchto vinutí jsou vyvedeny na tři vodivé kroužky, na které dosedají 

většinou uhlíkové kartáče. K vinutí lze pomocí těchto kartáčů připojovat odpory a tím omezit 

záběrový proud, snížit otáčky a zvýšit záběrový moment. 

 

 Kotva motoru je uložena v ložiskách, které jsou umístěny v čelech motoru a umožňují rotační 

pohyb stroje.  Na hřídeli je dále umístěn ventilátor k chlazení motoru. Chlazení je buď vlastní 

(ventilátor přímo na hřídeli) nebo nucené (k motoru je připevněn další motor, který řízeně roztáčí 

ventilátor dle teploty motoru). Druhá verze se používá u motorů větších výkonů.   

  
 
                                

2.1. Tažná síla motoru 

 
 

Rotor stroje tvořen závitem spojeným nakrátko, který je vložen do točivého magnetického 

pole. 

Velikost magnetického toku procházející stojícím závitem se během otáčení mění. Změnou 

magnetického toku se v závitu indukuje napětí, které jím protlačuje proud. Tento proud vybudí své 

magnetické pole, které s točivým polem statoru vytvoří točivý moment a tím se motor roztočí. 

Budeme-li uvažovat ideální bezeztrátový indukční motor, roztočí se jeho rotor na synchronní 

otáčky. V tom případě by vodiče neprotínali žádné indukční čáry a rotor by se točil jen setrvačností.  

Jestliže se motor mechanicky zatíží, tak zpomalí. Indukční čáry začnou protínat vodiče, ve 

kterých se indukuje proud potřebný ke vzniku tažné síly. 

Pokles otáček rotoru vůči otáčkám točivého magnetického pole se nazývá skluz. 
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                                                 s – skluz    

                                                 n – otáčky rotoru    

                                                 n0 – otáčky magnetického pole 

 



 

 5 

 
Výpočet synchronních otáček 
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                                           −1f  kmitočet napájecí sítě 
                                            −p  počet půlpárů 
 
 
 Skluz se nejčastěji udává v procentech  
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Skluz se pohybuje dle odporu rotorového vinutí a to od 1 až do 10%. Větší motory mají skluz 

menší, než motory menších výkonů. 

 

2.2. Mechanická charakteristika asynchronního stroje 

 

Na obrázku 5 je normální průběh momentové charakteristiky asynchronního motoru s kotvou 

nakrátko. 

 

 
 

Obr. 5 Mechanická charakteristika asynchronního stroje 
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V motorické oblasti pracuje asynchronní motor se skluzem v rozsahu 0-1. Pokud je skluz 

menší jak 0, to znamená, že otáčky motoru překročily otáčky magnetického pole, přechází motor do 

generátorového stavu. V opačném případě, kdy skluz je větší jak 1, vzniká v motoru protisměrné 

brzdění.  

Jmenovitému momentu Mn odpovídají jmenovité otáčky Sn 

Maximální moment Mmax  se nazývá momentem zvratu. 

 

U kroužkových motorů přiřazením odporů na kroužky rotoru lze zvětšovat skluz zvratu a tím posouvat 

mechanickou charakteristiku                         

 

 
Obr. 6 Mechanická charakteristika kroužkových motorů 

 

Tato charakteristika se dá spočítat pomocí zjednodušeného Klosova vztahu 
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Pro praktické výpočty používáme vztahy pro jmenovité hodnoty kmitočtu a napájení. 
 
 Maximální moment -               Mnn qMM ⋅=max                                                                             [2.7] 

 

Skluz zvratu -          ( )12 −+⋅= MMnkn qqss     [2.8]             kde    
n

nn
n

n

nn
s

0

0 −
=                      [2.9] 

Maximální moment pro danou hodnotu napětí a kmitočtu určíme: 
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Ze vztahu pro maximální moment vyplývá, že moment asynchronního motoru je úměrný 

čtverci napětí, takže je velice citlivý na kolísání přívodního síťového napětí. 

 

Z rovnice mechanické charakteristiky je vidět, že další možnost řízení rychlosti asynchronního 

stroje je frekvencí. Napájecím kmitočtem měníme synchronní rychlost magnetického pole statoru. 

Toto je nejideálnější možnost řízení rychlosti, jelikož jsou při ní nejmenší ztráty.  

 
 

2.3. Vlastnosti pohonů s řízením rychlosti FM 

 
Řízením frekvence střídavých motorů docílíme téměř stejných vlastností, jako  

u stejnosměrných regulačních pohonů.  Stejnosměrné pohony povolují maximální obvodovou rychlost 

rotoru kolem 110m/s, synchronní motory s hladkým rotorem 130m/s a asynchronní motory 200m/s.  

Střídavé motory ve spojení s tranzistorovými střídači umožňují otáčky až do 90000ot/min. 

 a motory s malými výkony dokonce 240000ot/min. při frekvenci 4kHz. 

Řízením frekvence se změní synchronní rychlost motoru 

pp

f⋅⋅
=

π
ω

2
0                                                                    [2.12] 

Indukované napětí je úměrné frekvenci a toku   
 

fNU mi Φ= 11 44,4                                                                 [2.13] 
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Zmenšení frekvence f vede při konstantním napětí U k vzrůstu magnetického toku Φm, 

k nasycení stroje a zvětšení magnetizačního proudu I . Dojde ke zhoršení energetických ukazatelů, 

popř. k oteplení. 

Zvýšení frekvence f vede při konstantním napětí U ke zmenšení magnetického toku a při 

stálém momentu  

22 cosϕIKM mΦ=                                                           [2.14] 

 

způsobí vzrůst rotorového proudu a oteplení stroje. Sníží se zároveň maximální moment Mmax. Z toho 

vyplývá, že současně z frekvencí musíme regulovat napětí nebo proud. 
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3. Frekvenční měnič 

 

 Frekvenční měnič je nejčastějším prostředkem jak připojit motor k síti. 

Samotný frekvenční měnič je tvořen ze dvou částí. První převádí frekvenci sítě AC (50-60 Hz) 

na frekvenci DC a druhá část zpětně frekvenci DC na AC, tu ale s frekvencí proměnlivou mezi 0-250 

Hz. 

 
Obr. 7 Frekvenční měnič 

 

Protože jsou otáčky motoru závislé na kmitočtu, umožňuje frekvenční měnič regulovat otáčky 

 změnou výstupní frekvence. Toho lze využít, pokud je potřeba regulace rychlosti motoru během 

trvalého provozu. 

Řízením výstupní frekvence dosahuje jmenovitý moment na hřídeli motoru vysokých hodnot  

i u nízkých otáček motoru. Rozběhový proud motoru je výrazně omezen a pohybuje se kolem 0,5-1 

násobku jmenovitého proudu. 

V případě použití inkrementálního čidla u motoru, který reguluje frekvenční měnič, 

docilujeme maximálního momentu i při nulových otáčkách motoru. Inkrementální čidlo zajišťuje 

zpětnou vazbu o přesných otáčkách motoru. 

U frekvenčních měničů je nezbytné použití vstupních filtrů ke snížení vyšších harmonických 

generovaných frekvenčním měničem. 

 



 

 10 

4. Varianty pohonů pasových dopravníků 

 

Pohonem pasového dopravníku rozumíme motor, spojka a převodová skříň. 

Nejčastěji používaným pohonem je kombinace asynchronního motoru s kotvou nakrátko 

řízeného frekvenčním měničem. Výhodou tohoto provedení je možnost řízení rychlosti pasu 

v závislosti na množství dopravovaného materiálu. 

Pro pasové dopravníky, kde není třeba řídit rychlost dopravovaného materiálu lze použít pro 

rozběh softstartér. 

Další možností je asynchronní motor ve spojení s hydrodynamickou spojkou.  

V neposlední řadě se pro pohon pasového dopravníku používají asynchronní motory 

s kroužkovou kotvou. V tomto případě lze použít rozběh přes rotorový spouštěč nebo Industart. 

 

4.1. Pasový dopravník řízený frekvenčním měničem 

 

4.1.1.   Asynchronní motor řízený frekvenčním měničem 

 

Pro příklad jsem zvolil pohon pasového dopravníku pro plnění drtiče uhlí MMD. Jedná se  

o stoupavý pas, který umožňuje provoz s trvalým výkonem 3 000 t/h s možným krátkodobým 

přetížením až 3 500 t/h.  

Měrná hmotnost přepravovaného uhlí činí 1,4 t/m3.   

     Parametry dopravníku: 

• šíře pásu.............................................................. 2400 mm 
• rychlost pásu ...................................................... 2,4 m/s 
• délka dopravníku................................................ 63,5 m 
• instalovaný výkon .............................................. 315 kW 
• převýšení………………………………………10,4m 
• napínání.............................................................. gravitační 
 

 

Motor je trojfázový asynchronní s kotvou nakrátko firmy Siemens typového označení  

1PQ8 355-6PB80-Z o výkonu 315kW, 992 ot. min-1. Jmenovité napětí 400/690V a jmenovitý 

proud statoru 375/320A s úpravou pro nasazení s frekvenčním měničem. Jedná se o patkový motor 

spojený s převodovou skříní přes brzdný systém. Motor má nucené chlazení. K zadnímu krytu motoru 

je namontován malý asynchronní motor 1PP7107 4AA 19-ZN03 o výkonu 3kW, který přídavnou 

vrtulí chladí hlavní pohon i po odstavení PD, pokud je zvýšená teplota pohonu. 
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  Firma Siemens nabízí širokou nabídku pohonů této typové řady:  

 

             

• výkon v rozsahu 160 – 1000kW 

• napájení 400/690V D/Y; 500/690V D/Y 

• osové výšky 315 – 450mm 

• 2 až 8 pólové 

• otáčky až do 5000/min 

• vlastní i cizí chlazení 

• napájení ze sítě i FM 

 

 
Obr. 8 Siemens 1PQ8 355-6PB80-Z 

 

Motory regulované 3fázovými frekvenčními měniči vyžadují speciální izolovaná kuličková 

ložiska. U měničů spojených s elektromotory není okamžitý součet napětí nulový a rozdílové složky 

se uzavírají přes ložiska a hřídel do uzemněné kostry motoru. Tyto složky způsobují mikrovýboje  

a tím erozi kuliček a kluzných drah. U běžných ložisek tak může klesnout životnost až na cca 25% 

původní životnosti. 
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4.1.2.   Frekvenční měnič PowerFlex 700s 

  

Pro řízení pohonu je použit frekvenční měnič firmy Allen Bradley typové řady 

 PowerFlex 700s  690 V AC, 315 kW. Frekvenční měnič Allen-Bradley PowerFlex 700S je výkonnější 

verze již dříve vyráběného FM PowerFlex 700. Nabízí optimalizovanou integraci pro většinu 

náročných úloh se samostatným a koordinovaným řízením měniče a jeho systémem. Frekvenční měnič 

PowerFlex 700S s volbou DriveLogix  kombinuje velký výkon a přizpůsobivé řízení měničů 

PowerFlex AC s velkým výkonným zařízením Logix, čímž přináší vysoce funkční a cenově výhodné 

řešení pro frekvenční měnič a řízení. 

 
Obr. 9 Frekvenční měnič PowerFlex 700S 

 

Mezi standardní funkce nového měniče patří možnost realizovat skalární řízení (U/f), které je 

vhodné pro jednoduché aplikace bez nároků na přesnost krouticího momentu. Vektorové řízení flux 

vector je určené k využití pro široké rozsahy aplikací. U PowerFlex  lze stejně jako u jiných 

moderních pohonů realizovat i vektorové řízení bez snímače otáček. Díky této funkci měnič dosahuje 

vysoké přesnosti nastavení otáček i bez nutnosti fyzicky realizovat zpětnou vazbu.  
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Měnič má vlastní PI regulátor. Vlastní dynamické brždění redukuje požadavky na vnější 

brzdící rezistory, které jsou nutné jen pro brždění velkých výkonů po delší dobu. Standardní režim 

brždění je brždění stejnosměrným proudem. V měniči je zabudovaný síťový odrušovací filtr. Na 

výstupu měniče je feritová tlumivka. K dalším užitečným funkcím měniče patří detekce výpadku sítě, 

indikace ztráty zátěže, možnost připojení na sběrnici (DC BUS version) a nastavitelná regulace otáček 

včetně kompenzace skluzu. Výstupní frekvence se moduluje pomocí šířkově pulsní modulace (PWM), 

která umožňuje realizovat téměř spojitou změnu frekvence a efektivní hodnoty první harmonické 

složky výstupního napětí. 

 

  
4.2.   SOFTSTARTÉR 

 
Metoda spouštění motoru pomocí softstartérů je odlišná, než předchozí způsob. 

Softstartér má ve fázi instalované dva anti-paralelně řazené tyristory, které jsou ovládány 

řídící deskou. 

 

Obr. 10 Softstartér 

 

Samotná regulace je napěťová, tj. řídící deska softstartéru postupně zvyšuje/snižuje 

nastavenou efektivní hodnotu napětí ve fázích a to po obsluhou nastavenou dobu. 

Využívá se principu, že napětí na svorkách motoru během startu je nízké a tudíž i rozběhový 

proud a moment. Postupným zvyšováním/snižování napětí dochází k postupnému zvětšení/snížení 

momentu na hřídeli motoru a postupnému zvýšení/snížení proudu motoru a jeho otáček. Rozběh  

a doběh motoru je plynulý. 

Obecně lze říct, že softstartér použijeme tam, kde je velký záběrový proud, který potřebujeme 

omezit, nebo tam, kde vysoký záběrový moment způsobuje trhání, rázy či jiné mechanické problémy. 
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4.3. Pohon pasového dopravníku s hydrodynamickou spojkou 

  
Obr. 11  Pohon s hydrodynamickou spojkou Voith 

 

 

4.3.1. Motor pohonu 

Pro pasový dopravník je navržen vysokonapěťový asynchronní motor od firmy Siemens               

1AN5 355 Y6, 6kV, 250kW, 990ot/min., s vlastním chlazením. 

 

Jedná se o pasový dopravník s parametry: 

• šíře pasu………………1800mm 

• rychlost pasu………….2,4m/s 

• délka pasu…………….160m 

• instalovaný výkon……250kW 

• převýšení……………..4,8m 

• napínání……………….gravitační 
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Obr. 12 Siemens 1AN5 355 Y6 

 

 
Obr. 13 Pohon PD s hydrodynamickou spojkou 

 

 

4.3.2.   Hydrodynamická spojka Voith 

 

Tato spojka slouží pro přenos krouticího momentu od pohonného motoru k pracovnímu stroji. 

Hydrodynamické spojky lze rozdělit do dvou kategorií: 

  

• s konstantním plněním 

• s proměnlivým plněním 
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Spojka s konstantním plněním pracuje na Föttingerově principu. Hlavní částí jsou dvě 

lopatková kola (čerpadlové a turbínové) a plášť spojky. Přenos síly se provádí bez opotřebení, jelikož 

není žádný mechanický dotyk mezi díly přenášející sílu. Ve spojce je konstantní množství provozní 

kapaliny. Mechanická energie dodávaná od motoru se v kole čerpadla, které je s ním spojeno, přemění 

na energii proudu provozní kapaliny. V turbínovém kole se tato energie proudění opět přemění na 

mechanickou energii. 

 

  Spojku lze rozdělit tří provozních stavů: 

• klidový stav (obr. 14) – veškerá provozní kapalina je ve 

statickém stavu 

        
 
 

 
 

 

                                                                                             Obr. 14 

 

 

• rozběh (obr. 15) – kolo čerpadla s rostoucími otáčkami motoru 

urychluje provozní kapalinu, takže v pracovním prostoru spojky 

vzniká proudění. Je omýván veškerý lopatkový prostor 

turbínového kola, které se v důsledku kinetické energie proudění 

dává do pohybu 

 

 
                                                                                                        Obr. 15 

 

• provoz (obr. 16)  –  při jmenovitém provozu se přenese pouze 

krouticí moment vyžadovaný od pracovního stroje. Z důvodu 

nepatrného rozdílu v otáčkách mezi čerpadlovým a turbínovým 

kolem vytvoří se ve spojce stacionární stav. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Obr. 16 
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4.4.  Pohon s rotorovým spouštěčem 
 

4.4.1.  Asynchronní motor s kroužkovou kotvou  

 

Na rozdíl od asynchronního motoru s kotvou nakrátko má kroužkový motor na rotoru 

vyvedené rotorové vinutí, které je ukončeno měděnými kroužky. Na ně dosedají uhlíkové kartáče. 

Z nich je vyveden kabel k rotorovému spouštěči. Při zvýšení odporu rotoru dojde ke zvýšení 

impedance stroje a sníží se proud. Zvýší se skluz zvratu a momentová charakteristika se stane měkčí. 

Zároveň se zvýší záběrný moment. 

 
Obr. 17 Momentová charakteristika kroužkového motoru s třístupňovým rozběhem 

 

 

Obr. 18 motor s kroužkovou kotvou 1K4D 355 Y-6 
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Obr. 19 Vinutá kotva s kroužky 
 

 

4.4.2.   Rotorový spouštěč   

 

Rotorový spouštěč je série odporů, které se přes stykače vyřazují, až dojde ke spojení rotoru 

nakrátko. Výhodou tohoto motoru je, že se může rozběhnout při zatížení. 

 

 
Obr. 20 Rotorový spouštěč SRD Krompachy 
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Spínání rotorového obvodu tvoří vzduchové stykače podle počtu stupňů. V koncové poloze je 

použit stykač, který je dimenzovaný na trvalé zatížení. Zapínání jednotlivých stupňů se provádí buď 

pomocí programovatelného relé, nebo pomocí řídícího automatu PD. Na hlavní kontakty stykače jsou 

připojeny odpory a druhá strana stykačů je propojena do hvězdy. 

 

Obr. 21 Schéma rotorového spouštěče 

 

Odporovou část spouštěče tvoří odporové bloky, které jsou uloženy na společném rámu a jsou 

spuštěny do nádoby naplněné transformátorovým olejem. 

 

 
4.4.3.   INDUSTART 

 
Spouštěče typu INDUSTART pracují na principu změny impedance speciálně vyrobené 

třífázové tlumivky s železným jádrem v závislosti na změně rotorového kmitočtu. Přizpůsobení 

k rotorovým parametrům daného kroužkového motoru se provádí volbou pracovní odbočky vinutí 

tlumivky při uvedení do provozu. Tyto odbočky umožňují měnit impedanci v rozmezí 15 ÷ 100 %. 

Předností spouštěčů INDUSTART proti srovnatelně velkým odporovým spouštěčům je velká tepelná 

kapacita, malé rozměry a váha, vysoká provozní spolehlivost a životnost vzhledem k vyloučení 

nejporuchovější části – kontaktů spínacích stykačů. Spouštěč obsahuje jediný stykač, který po 

ukončení rozběhu spouštěč zkratuje. 
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Obr. 22 Industart 

 

Spouštěče INDUSTART pracují na principu externí vírové kotvy, připojené přes kroužky do 

rotorového obvodu kroužkového asynchronního motoru. Vírová klec je realizovaná formou speciálně 

vyrobené třífázové tlumivky se železným jádrem, se specifickým tvarem a vlastnostmi. Jak se při 

rozběhu asynchronního motoru plynule zmenšuje kmitočet, zmenšuje se i plynule výchozí, velká 

reaktance tlumivky. Přirozená a plynulá změna impedance spouštěče tak mění klasickou momentovou 

charakteristiku asynchronního motoru s kroužkovou kotvou na momentovou charakteristiku 

asynchronního motoru s vírovou kotvou. Motor se proto rozbíhá rovnoměrně, bez skokových 

urychlovacích impulsů obvyklých u klasického rotorového spouštěče. Tím se zároveň redukuje 

elektrické namáhání vinutí motoru, napájecí sítě a mechanické namáhání celého pohonu. 

Základní podmínkou takto navržené vírové kotvy je kvalitní tepelná izolace vinutí tlumivky 

vůči železnému jádru tlumivky, ve kterém při rozběhu vznikají dominantní tepelné ztráty, a která dále 

zvyšuje tepelnou kapacitu spouštěče danou železným jádrem a konstrukcí spouštěče. 
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5. Návrh pohonu a pasového dopravníku 

 

5.1. Podklady pro návrh pohonu PD 

 

Pro návrh pohonu pasového dopravníku je potřeba znát základní údaje tj. délku pasového 

dopravníku a převýšení, maximální množství dopravovaného materiálu a rychlost.  

Další důležitý údaj je, kde se bude daný PD provozovat. Pokud se jedná o PD, který je 

nepřesuvný, tzn. je umístěn uvnitř budovy, je koncovým pasem před budovou, jedná se o PD na depu 

atd.,  nebo přesuvný tj. dopravník přímo v těžební lokalitě lomu, kde se provádí časté prodlužování 

nebo zkracování dle potřeby těžby. 

Další potřebnou informací je, jakou rychlost  budeme po daném PD požadovat. Jestli stačí 

konstantní rychlost PD nebo jestli se bude rychlost měnit v závislosti na dopravovaném množství 

materiálu. 

Pro pásový dopravník se pro trvalé zatížení určí výkon elektromotoru podle rovnice 
 
 

        
( ) ( )

HQ
QvL

P ⋅⋅±
⋅+⋅+

= 003.0
102

015.030
 [kW]     [5.1] 

 
      L  je délka dopravníku (vzdálenost os bubnů) 

v  je dopravní rychlost [m/s] 

Q  dopravované množství materiálu [t/h] 

H  dopravní výška + nahoru, - dolů  

 

 

5.1.1.   Návrh motoru 

 

Pasový dopravník je určen k dopravě materiálu z těžební lokality skrývky k zakladači.  Osová 

vzdálenost hnacího bubnu a bubnu vratné stanice je maximálně  1000m a převýšeni 40m. Rychlost 

pasu max. 5m/s  a je závislá na množství materiálu. Přepravované množství je max. 6000 t/h.  Pasový 

dopravník má dva hnací bubny na poháněcí stanici. 
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Pro pohon volím 4 motory Menzel typu MEBKGR 400XB – 06 - 154 s kotvou nakrátko  

o výkonu 500 kW, se jmenovitými otáčkami 990 / min a to dva na každém z hnacích bubnů – celkem 

až čtyři motory o celkovém výkonu 2000 kW.  

 

Obr. 23 Asynchronní motor Menzel 

 
Obr. 24 Tabulka parametrů motorů Menzel 
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5.1.2.   Návrh řízení motoru 

 

K řízení každého motoru volím dva frekvenční měniče POWER FLEX 700S, 690 V AC, 315 

kW, v paralelním zapojení se společnou řídící jednotkou, jelikož se jedná pasový dopravník, kde je 

rychlost závislá na dopravovaném množství. Viz 3.1.2 

 

5.2. Návrh poháněcí stanice pasového dopravníku – napájení 

 

5.2.1.   Soustava 6 kV 

 

Poháněcí stanice (dále PS) je napájena z napěťové soustavy 3 x 6 kV, 50 Hz IT pomocí 

kabelu.  Tento kabel je připojen do pole hlavního vypínače. Toto pole je vybaveno přepěťovými 

ochranami  

a měřícími transformátory pro jištění a měření spotřeby hlavních pohonů poháněcí stanice.  

Před hlavním vypínačem je vyvedena odbočka na odpínač pro transformátor vlastní spotřeby.  

Vývod hlavního vypínače je sběrnicemi rozveden na odpínače pro transformátory pro FM 

hlavních pohonů PS. 

 

5.2.2.   Napájení transformátoru vlastní spotřeby 

 

V prvním poli je umístěn odpínač typu CS 4, vybavený zemnícími noži a vypínací cívkou. 

Primární vinutí transformátoru vlastní spotřeby 250 kVA, 6 kV / 0,4 kV je jištěno pojistkami typu 

CEF 12 kV a čidly pro hlídání teploty vinutí.  

Odpínač lze zapnout a vypnout mechanicky. Odpínač je také automaticky vypnut při přepálení 

pojistek (mechanicky). Odpínač lze také vypnout elektricky tlačítkem umístěným na dveřích pole.  

Při zapůsobení tlakového čidla nebo vyhodnocení přehřátí vinutí transformátoru vlastní 

spotřeby je provedeno vypnutí odpínače vypínací cívkou. Odpínač se také vypíná při použití tlačítek 

„CENTRÁL STOP“ umístěných po poháněcí stanici. 

Stav odpínače je signalizován na dveřích pole a současně do automatu řízení PS.  

Při vypnutí se ocitne PS (včetně světelných rozvodů a rozvodů) bez elektrické energie. Proto 

se vypíná pouze v případě zapůsobení pojistek, nebo tepelné ochrany transformátoru nebo přetlakové 

ochrany vn rozváděče. V normálním provozu je tento odpínač stále zapnutý a nevypne se ani během 

výpadku napětí v přívodním kabelu. Po obnovení napětí se proto ocitne transformátor a z něj napájené 

světelné rozvody ihned pod napětím. 
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5.2.3.   Napájení transformátorů hlavních pohonů PS 

 

V přívodním poli je spínán přívod pro hlavní pohony PS. Pro spínání je použit vakuový 

vypínač typu VD 4 v kazetovém provedení, s motorovým pohonem na 230 V, 50 Hz, vypínací, 

zapínací  

a podpěťovou cívkou 230 V, 50 Hz. Při ztrátě napětí na přívodu (výpadek 6 kV) dojde k vypnutí 

vypínače (podpěťová cívka). 

Při zapůsobení tlakových čidel, v některém z polí, případně vyhodnocení přehřátí vinutí 

transformátorů napájení hlavních pohonů je provedeno vypnutí vypínače VD4 vypínací cívkou. 

Vypínač lze zapnout a vypnout tlačítky umístěnými na dveřích přívodního pole. Při ručním 

zapínání vypínače je zapínání blokováno bezpečnostními okruhy prostřednictvím automatu řízení. 

 

Vypínač se také vypíná při použití tlačítek „CENTRÁL STOP“ (Nouzové vypnutí), nebo při 

zajištění PD proti pohybu. 

Stav vypínače ( ZAP/VYP ) a podvozku vypínače ( ZASUNUT/VYSUNUT ), je signalizován na 

dveřích pole vypínače a současně do automatu řízení PS. 

V dalších polích jsou vývody pro transformátory. V nich jsou použity pro spínání vývodů 

pevně montované odpínače typu CS 4. Vývody jsou jištěny proti zkratu a přetížení pojistkami HH 12 a 

jsou vybaveny zkratovacími noži. Odpínače a příslušné zkratovací nože jsou mechanicky vzájemně 

blokovány.  

Pro jištění je použita nadproudová ochrana a to v obou vývodech. Při nadproudu a zkratu na 

vývodech dojde k selektivnímu vypnutí hlavního vypínače vypínací cívkou v přívodním poli. 

Odpínače lze nahodit a vypnout pouze mechanicky. Odpínače jsou také automaticky vypnuty 

při přepálení příslušných pojistek (mechanicky). 

Stav odpínačů je signalizován na dveřích příslušných polí a současně do automatu řízení PS.  

 

5.2.4.   Soustava 690 V 

 

Napěťová soustava 3 x 690 V, 50 Hz TN-C je využívána k napájení motorů hlavních pohonů 

pasu. Napětí je přivedeno ze dvou transformátorů o výkonu 2 x 1000 kVA. Na sekundárním vinutí 

transformátorů jsou připojeny kompenzační kondenzátory přes pojistky v pojistkovém odpínači.  

Transformátor napájí skupinu dvou motorů o výkonu 500 kW, a to M1 (PHM) a M3 (PSM) – 

jeden je umístěn na horním hnacím bubnu a jeden na spodním hnacím bubnu. Sekundární vinutí 



 

 25 

transformátoru je vyvedeno kabelem do rozváděčového pole, kde je jištěno jističem proti přetížení a 

zkratu. Za jističem je umístěna přepěťová ochrana.  

Druhý transformátor napájí druhou skupinu motorů o výkonu 500 kW, a to M2 ( LHM ) a M4  

(LSM). Sekundární vinutí transformátoru je shodně zapojeno, jako v případě prvního transformátoru.  

Za jističi obou transformátorů je provedeno propojení sběrnic (paralelní chod transformátorů). 

Každý z motorů je vybaven samostatným FM s filtrací a rychlými pojistkami. Kterýkoli 

z motorů lze odpojit v případě poruchy pomocí odpínače. 

 

 

5.2.5.   Jištění přívodu do pole FM 

 

Jistič typu BL 1000 SE 305 je vybaven vypínací a zapínací cívkou 230 V, 50 Hz. Jistič lze 

ovládat tlačítky zapnutí a vypnutí umístěných na dveřích rozvaděče. Zapnout jistič ručně lze pouze po 

přepnutí přepínače umístěného na dveřích do polohy „ručně“. Po navolení přepínače do polohy 

„automat“ lze jistič zapínat z automatu řízení. Vypnout jistič z automatu řízení lze nezávisle na poloze 

přepínače. 

Za jističem je umístěna přepěťová ochrana jištěná pojistkami.  

 

 

5.2.6.   Soustava 400 V silová 

 

Napěťová soustava 3 x 400/230 V, 50 Hz TN-C-S je využívána k napájení pomocných 

zařízení dopravní linky, osvětlení, temperování a automatu řízení. Toto se nachází ve třech 

rozvaděčích.  

V prvním rozvaděči je umístěno jištění sekundárního vinutí transformátoru, stykač zajištění 

technologie, přepěťová ochrana, jističe vývodů pro zásuvky.  

Ve druhém rozvaděči jsou umístěny vývody pohonů technologie a to pro brzdy hlavních 

pohonů, ventilátory nuceného chlazení hlavních motorů pasu, prašného pasu, stěrače, ventilátor 

nuceného chlazení motoru napínání a brzd napínání. 

Ve třetím rozvaděči je umístěn FM motoru napínání. 

Rozvaděče jsou vybaveny nuceným chlazením (sání u podlahy, výfuk ve stropě rozvaděče). 
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5.2.7.   Soustava 400/230 V silová 

 

Napětí 3 x 400/230 V, 50 Hz je přivedeno z transformátoru 6000/400/230 V o výkonu 250 

kVA – sekundární vinutí transformátoru je vyvedeno kabelem do prvního rozvaděče, kde je jištěno 

proti přetížení a zkratu jističem.  

Před tímto jističem je připojeno ovládání tohoto jističe, měření napětí na sekundární straně 

transformátoru, osvětlení rozvoden, napájení UPS (automat řízení) a je zde umístěna kombinovaná 

přepěťová ochrana. 

Přívodní jistič je vybaven vypínací cívkou 230 V, 50 Hz, nadproudovou a zkratovou spouští. 

Jistič lze vypnout tlačítkem umístěným na dveřích rozvaděče nebo z automatu řízení. Zapnout 

jistič přívodu lze pouze ručně. Za jističem je připojen stykač, který slouží k vypnutí pomocných 

zařízení dopravní linky při zajištění, nebo v případě poruchy, najetí BKS horní polohy napínání, 

zapůsobení PKL, nebo zajištění proti pohybu. Stykač lze zapnout nebo vypnout tlačítky na dveřích 

rozvaděče nebo z automatu řízení. 

Mezi jističem a stykačem jsou připojeny zásuvky pro potřeby oprav, akustická signalizace 

dopravní linky a prašného pasu a obvody temperování a napájení doplňkových zařízení, oddělovací 

transformátor, ovládacího napětí technologie a pomocných zařízení. 

 

 
5.2.8.   Soustava 3 x 400/230 V ovládání 

 

Napětí 3 x 400 / 230 V, 50 Hz TN-C-S je přivedeno z vývodu jističe transformátoru 

6000/400/230 V. Za tímto jističem kontrolováno přítomnost napětí pomocí relé. Rozvaděč je rozdělen 

na tři samostatně jištěné okruhy.  

Za prvním jističem je jištěn vývod pro rozvaděč osvětlení, vývod pro napájení osvětlení 

pasové lávky, vývody pro vytápění rozvoden, ventilátory chlazení rozvaděčů, klimatizační jednotky 

rozvoden, napájení kabiny, zásuvky 230 V vnitřní i venkovní, vývod pro napájení váhy, vývod 

řízeného chlazení rozvoden, vývod pro oddělovací transformátor ovládacího napětí. 

 Oddělovací transformátor o výkonu 4 kVA vytváří soustavu 1 N/PE AC 230V, 50 Hz TN-S 

pro ovládací napětí.  

Sekundární vinutí oddělovacího transformátoru je jištěno proti přetížení a zkratu. Za jističem 

je umístěna přepěťová ochrana a je zde kontrolována přítomnost ovládacího napětí pomocí relé. 

 Za druhým jističem jsou jištěny okruhy ovládacího napětí pro ovl. Napětí hlavního stykače 

technologie, ovl. napětí řízené ventilace v rozvodně, ovl. napětí temperování, ovl. napětí odvětrání 
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rozvoden, ovl. napětí orientačního osvětlení, ovl. napětí pracovního osvětlení, ovl. napětí akustické 

signalizace, ovl. napětí signalizace polí.  

Část jističů ovládacího napětí je oddělena přes stykač. Tento stykač slouží k odpojení 

ovládacího napětí vybraných zařízení při zajištění poháněcí stanice proti pohybu. Za tímto stykačem 

jsou jištěny okruhy ovl. napětí hlavního vypínače, ovl. napětí vývodu transformátorů pro FM, ovl. 

napětí brzd hl. pohonů, ovl. napětí napínání, ovl. napětí prašného pasu, ovl. napětí stěrače, ovl. napětí 

hlavních pohonů.  

 

5.2.9.   Napájení automatu řízení 

 

Pro napájení automatu řízení je použito napětí 230 V, 50 Hz TN-C-S. To je opět přivedeno 

z vývodu jističe transformátoru 6000/400/230 V. Vývod pro rozvaděč automatu řízení je v rozvaděči 

jištěn pojistkou. Jsou zde umístěny přepěťové ochrany s filtrem. Za přepěťovou ochranou je 

svorkovnice na, které jsou připojeny zásuvky, osvětlení a chlazení rozvaděče. 

Za přepěťovou ochranou je umístěna UPS. Na přívodu do UPS se snímá přítomnost napětí 

pomocí relé. Toto relé, prostřednictvím časovky a stykače, vypíná vývod UPS po stanoveném čase (5 

– 10 min), aby nedošlo k nadměrnému vybití baterií UPS. Po obnově napětí na vstupu UPS se 

automaticky obnoví  

i napájení automatu řízení.  

Za UPS je umístěn oddělovací transformátor pro napájení čidel. Primární vinutí 

transformátoru je opět chráněno přepěťovou ochranou. Za UPS jsou také jištěny zdroje napájení 

automatu řízení a dále zdroje pro napájení signalizace a analogových převodníků. 

 

5.3. Návrh poháněcí stanice pasového dopravníku – technologie 

 

Pasový dopravník (dále PD) sestává z:  

- hlavní pohony pasu 

- hlavní pohony pasu jsou vybaveny brzdami  

- motory hlavních pohonů pasu jsou vybaveny ventilátory nuceného chlazení 

- pásmo se napíná a povoluje při přípravě a během provozu pomocí napínání pasu 

- PS je pro vyvážení otěrů z hlavního pasu vybavena prašným pasem 

- pro odstranění nálepů z hlavního pasu je na náběhu PS umístěn el. ovládaný stěrač 

- před spuštěním hlavních pohonů pasu, napínání, nebo prašného pasu se musí akusticky 

signalizovat zamýšlený pohyb 
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V běžném provozu musí výše zmíněná zařízení spolupracovat. Součinnost těchto zařízení, při 

spouštění chodu a odstavení dopravní linky, se proto řídí a kontroluje podle algoritmů. 

 

5.3.1.   Hlavní pohony pasu 

 

Pas je poháněn dvěma hnacími bubny. Tyto označujeme jako horní a spodní hnací buben. 

Pohon těchto bubnů tvoří jeden až dva asynchronní motory typu MEB KGR 400XB – 06 - 154, 

s kotvou nakrátko, o výkonu 500 kW, se jmenovitými otáčkami 990 / min a to na každém z hnacích 

bubnů – celkem až čtyři motory o celkovém výkonu 2000 kW. Na horním hnacím bubnu se nachází 

motory M1, M2 a na spodním hnacím bubnu se nachází motory M3 a M4.  

Motory jsou napájeny pomocí frekvenčních měničů – každý motor je napájen dvojicí 

frekvenčních měničů POWER FLEX 700S, 690 V AC, 315 kW, v paralelním zapojení se společnou 

řídící jednotkou. Každá dvojice frekvenčních měničů, pro motor, je jištěna rychlými pojistkami.  

Každý motor (měniče motoru), lze odpojit pomocí příslušného odpínače.  

Regulace otáček je možná v rozmezí 100 – 1200 min-1. Otáčky jsou řízeny z automatu řízení  

a jsou nastavitelné z operačního panelu v rozvodně, případně jsou řízeny dle množství materiálu na 

pase. 

 

Frekvenční měniče umožňují současný řízený rozjezd všech motorů, regulaci na stejnou 

rychlost motorů ve výše uvedeném rozsahu, podle zadávání rychlosti z řídicího systému a řízený 

dojezd.  

Rozjezd je prováděn podle přednastaveného momentového omezení (určeno z pevnosti spoje).  

 Během pohybu je rovnoměrné rozložení sil na jednotlivých pohonech, určeno mechanickými 

vlastnostmi poháněného zařízení. FM přizpůsobují otáčky horního a spodního hnacího bubnu daným 

reálným podmínkám, a to tak, aby momenty motorů byly vyrovnané. Dojde li, např., k nabalení 

spodního hnacího bubnu (zvětšení průměru hnacího bubnu), jsou otáčky přizpůsobeny tak, aby 

moment obou hnacích bubnů byl shodný. 
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5.3.2.   Vypínání hlavních pohonů pasu 

 

Hlavní pohony pasu lze vypnout několika způsoby: 

 

- Vypnutí ztrátou vazby od následného zařízení – je možné, pokud je navolen režim „Ovládání 

z STC“ nebo režim „Ovládání ve vazbě“. Při ztrátě signálu „Vazba pro PD “ z následující PD (po 

směru toku materiálu) se zpožděním 1s odstaví FM motorů po stanovené rampě. Současně je zrušena 

„Vazba z PD“ pro předcházející PD (po směru toku materiálu). Při dosažení nulových otáček jsou 

vypnuty brzdy hlavních pohonů a následně po příjmu signálu o odpadnutí brzd hlavních pohonů se 

zpožděním 3s deaktivuje frekvenční měniče hlavních pohonů pasu. 

  

 

- Vypnutí povelem odstavení od RY – je možné, pokud je navolen režim „Ovládání z STC“.  

Při příjmu povelu „odstavení od RY“ se v okamžiku ztráty signálu „Protivazba pro PD“ (zadní čelo 

toku materiálu zahájí měření polohy zadního čela toku materiálu. Po vyprázdnění PD (moment kdy 

zadní čelo toku materiálu dosáhne přesypu), se provede odstavení FM motorů po stanovené rampě. Při 

dosažení nulových otáček jsou vypnuty brzdy hlavních pohonů a následně po příjmu signálu o 

odpadnutí brzd hlavních pohonů se zpožděním 3 s deaktivuje frekvenční měniče hlavních pohonů.  

 

- Normální vypnutí – je možné ve všech režimech provozu.  

Normální vypnutí je možné provést několika způsoby: 

- odstavením z STC 

- odstavením z obrazovky UniOPu 

- odstavením tlačítkem z rozvaděče ovládání  

 

Ve všech uvedených případech je průběh stejný – po příjmu povelu k odstavení PD, se 

provede odstavení FM motorů po stanovené rampě. Při dosažení nulových otáček jsou vypnuty brzdy 

hlavních pohonů a následně po příjmu signálu o odpadnutí brzd hlavních pohonů se zpožděním 3 s 

deaktivuje frekvenční měniče hlavních pohonů pasu. 

 

 

- Vypnutí tlačítkem nouzového odstavení – je možné ve všech režimech provozu. Nouzové 

odstavení lze provést tlačítky umístěnými po celé stanici PD (u všech vstupů na stanici PD, všech 

motorů PD, u přesypu a vrátku napínání). 
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 Po obdržení signálu od některého z výše uvedených tlačítek se okamžitě odstaví FM motorů a 

brzdy hlavních pohonů.  Nedojde li do 3 s, od vydání povelu, k příjmu signálu o odpadnutí brzd 

hlavních pohonů je vypnut stykač.  

 

- Vypnutí tlačítkem nouzového vypnutí – je možné ve všech režimech provozu. Nouzové vypnutí 

lze provést tlačítky umístěnými u vstupních schodů na PD, v rozvodnách a u vrátku napínání.  

Po obdržení signálu, od některého z výše uvedených tlačítek okamžitě odstaví FM motorů a brzdy 

hlavních pohonů. 

 

Následně vypíná vypínač přívodu hlavních motorů. Nedojde li v čase do 1s  k odpadnutí 

vypínače je provedeno vypnutí vypínače pomocí podpěťové cívky vypínače, stykač ovládacího napětí 

pro technologii, stykač silového napětí pro technologii. Nedojde li v čase do 1s k odpadnutí stykače, je 

provedeno vypnutí přívodního deonu  pomocí vypínací cívky a odpínač transformátoru.  

  
 

5.3.3.   Koncové vypínače hlavních pohonů pasu 

 
Pasový dopravník je vybaven těmito koncovými vypínači: 

 

- snímače závalu  

- snímače vybočení pásma  

- snímač nabalení bubnu na VS 

- snímač utržení čelního stěrače 

- sjetí převodovek 

 

Chod hlavních pohonů pasu je dále blokován od koncových vypínačů napínání: 

 

- BKS horní polohy napínacího vozíku 

- PKL přetržení lana  

- Snímač tahu ve spodní větvi pásma (hodnoty HMH a DMH ) 

 

- snímače závalu - jsou umístěny na pravé a levé straně přesypu. Jedná se rotační čidla. Při volném 

průběhu materiálu přesypem se čidla stále točí. Pokud dojde k zastavení rotující části čidla na více jak 

3 vteřiny, dojde k zastavení PD v nejkratším možném čase. 
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- snímače vybočení pásma - jsou umístěny vždy z pravé a levé strany pasu a to na PS na horní větvi 

pásma a před VS na spodní větvi pásma. Snímače vybočení mají za úkol zabránit poškození pásma, 

nebo konstrukce PS (VS). 

Vybočení pásma se signalizuje samostatně z PS a samostatně z vratné stanice. Vybočení 

pásma se signalizuje ve dvou stupních – první stupeň slouží k upozornění, že dochází k vybočení 

pásma, druhý stupeň slouží, se zpožděním 20 s, k vypnutí hlavních pohonů pasu. 

 

- snímač nabalení bubnu na VS - slouží k ochraně pásma a konstrukce VS. Indukční čidlo snímá 

polohu tykadla umístěného nad vratným bubnem VS. Při nabalení vratného bubnu dojde k vychýlení 

tykadla a zaclonění indukčního čidla. Stav hlídače nabalení vratného bubnu je přenášen do automatu 

řízení. 

 

Na dveřích rozvaděče umístěno uzamykatelné tlačítko „ Překlenutí VYB a HNB“. Tlačítko slouží 

k deblokaci signálů vybočení a hlídače nabalení VS. Při uzamčení tohoto tlačítka je možné najetí 

hlavních pohonů pasu, za účelem uvolnění koncových vypínačů vybočení II. stupně a hlídače nabalení 

VS. 

 

- snímače sjetí převodovek hlavních pohonů pasu – mají za úkol zabránit poškození hřídele hnacích 

bubnů při uvolnění zajištění převodovky (na hřídeli). Každá z převodovek je vybavena indukčním 

čidlem, nacházejícím se ve vertikální ose hřídele hnacího bubnu. Při uvolnění zajištění dojde 

k oddálení převodovky od snímače a ten pošle signál do automatu řízení 

 Při ztrátě signálu (sjetí převodovky) jsou, pokud tento stav trvá déle než 3 s, odstaveny hlavní 

pohony pasu v nejkratším možném čase. Zpoždění eliminuje vliv houpání (plavání) převodovky. 

 

- BKS horní polohy napínacího vozíku - při dosažení BKS horní polohy (přejetí PKS horní polohy 

napínacího vrátku), je nutné okamžitě odstavit hlavní pohony pasu v nejkratším možném čase. 

 

- PKL přetržení lana – přetržení lana může naznačovat dvě věci. Buďto došlo k přetržení lana, nebo 

přetržení pásma. Při příjmu signálu přetržení lana je nutné okamžitě odstavit hlavní pohony pasu 

v nejkratším možném čase. 

K zapůsobení „PKL přetržení lana“ může také dojít během rozjezdu PD v případě, že je pas 

nedostatečně napnutý. 
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Na dveřích rozvaděče je umístěno uzamykatelné tlačítko „ Překlenutí BKS a PKL“. Tlačítko 

slouží k deblokaci signálů BKS horní polohy napínacího vrátku, PKL přetržení lana a DMH napínání. 

Při uzamčení tohoto tlačítka je možné najetí hlavních pohonů pasu. 

 

5.3.4.   Měřené teploty hlavních pohonů pasu 

 

Snímače teplot mají zabránit větším škodám při poškození ložisek motorů, ztrátě mazacích 

schopností oleje a tím poškození převodovek a spálení vinutí motoru vlivem přehřátí 

Hlavní pohony pasu jsou osazeny snímači teplot ložisek, teplot vinutí motoru a teplota 

převodovky 

 

Snímání teploty je prováděno měřením změny odporu snímače. Po převodu této hodnoty na 

proud o rozsahu 4 – 20 mA (hodnota je dána rozsahem převodníku snímače teploty). Rozsah teplot 

převodníků je stanoven jednotně na (-25) až 150°C.  

Do automatu řízení jsou teploty snímány přes analogovou vstupní kartu. 

Jeli hodnota proudu vyšší než 20 mA, je automatem řízení vyhodnocena jako „Porucha 

snímače teploty příslušného zařízení – zkrat okruhu“.  

Jeli hodnota proudu nižší než 4 mA, je automatem řízení vyhodnocena jako „Porucha 

snímače teploty příslušného zařízení – přerušení okruhu“.  

Snímače teploty lze, při vyhodnocení poruchy, zasimulovat z obrazovky UniOPu.  

 

5.3.5.   Vyhodnocení otáček a prokluzu pásma 

     

Vyhodnocení prokluzu se provádí proto, že při prokluzu pasu hrozí zpomalení rychlosti pásma 

natolik, že by mohlo dojít k zavalení VS (nedostatečná rychlost odvozu materiálu z VS). Při prokluzu 

pásma dále hrozí zvýšení teploty hnacího bubnu, takže může dojít k zahoření a následnému požáru. 

  

Na PD se vyhodnocujeme prokluz pásma z rozdílu otáček hnacích bubnů a otáček měřícího 

bubnu. Otáčky hnacích bubnů jsou přímo úměrné otáčkám hlavních motorů. Ty snímáme z encodérů 

umístěných na motorech hlavních pohonů pasu, prostřednictvím FM. Hodnota otáček motorů je 

přenášena přes komunikace mezi jednotlivými FM a automatem řízení. Otáčky mezi horním a 

spodním hnacím bubnem se mohou lišit a to proto, že průměr hnacích bubnů nemusí být shodný (např. 

nabalení spodního hnacího bubnu). 



 

 33 

Otáčky měřícího bubnu snímáme prostřednictvím indukčního čidla. Na měřícím bubnu jsou 

impulsy vytvářeny clonkami.  Impulsy počítáme přes kartu rychlých čítačů. Na vyhodnocení prokluzu 

má také vliv napínání, nebo povolování pasu, a to především při nižších otáčkách motoru (např. při 

rozběhu PD), takže prokluz korigujeme z polohy vozíku napínání s ohledem na napínání, nebo 

povolování pasu. Polohu napínacího vozíku zjišťujeme ze snímače polohy napínacího vozíku. 

 

5.3.6.   Měření ujeté vzdálenosti pásma 

 

Pro potřeby vyhodnocení polohy předního a zadního čela toku materiálu, se vyhodnocuje ujetá 

vzdálenost pásma PD. Poloha předního a zadního čela toku materiálu se využívá pro řízení rozjezdu a 

odstavení dopravní linky po směru toku materiálu (od rypadla k zakladači). 

Ujetá vzdálenost se zjišťuje z počtu otočení měřícího bubnu. Tento buben je osazen clonkami 

snímanými indukčním čidlem. Indukční snímač je monitorován automatem řízení přes kartu rychlých 

čítačů.  

 

5.3.7.   Řízení rychlosti pásma 

 

Řízení rychlosti pásma používáme k zefektivnění přepravy - využití přepravního výkonu 

dopravníku ke snížení opotřebení mechanických částí dopravníku (gumového pásma, válečků, spojů, 

stěračů, atd.). 

Řízení rychlosti dopravníku se řídí pomocí snímače výšky hladiny, který je umístěn na 

předchozím dopravníku, v dostatečné vzdálenosti od přesypu předchozího dopravníku.  

 

Na poháněcí stanici předchozího dopravníku (AŘ) se snímá hodnota výšky vrstvy, minimálně 

2x za sekundu. Současně je sejmuta rychlost pásma předchozího dopravníku. 

Hodnota výšky vrstvy se dosadí do vzorce pro výpočet plochy řezu (průřez vrstvy).  

 

Z průřezu vrstvy a okamžité rychlosti pasu předchozího dopravníku zjistíme okamžité 

přepravované množství. 
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5.3.8.   Brzdy hlavních pohonů pasu 

 

Brzdy hlavních pohonů jsou umístěny mezi motory a převodovky hlavních pohonů pasu. Na 

každý pohon je umístěna jedna brzda. Brzdová klec je vybavena elhou typu EB 250/ 160  LK II. 

Každá elha je vybavena snímačem horní polohy (jazýčkové relé). Ovládání brzd je možné z STC, 

z UniOPu, nebo tlačítkem „Brzdy hl. pohonů“ umístěného za rozvodnou v ovládací skříni. Elhy jsou 

ovládány společně prostřednictvím stykače. Sepnutí stykače je kontrolováno přes vstup do AŘ. 

Odbrždění jednotlivých brzd je kontrolováno přes vstupy AŘ. Proti zkratu jsou elhy brzd chráněny 

společně, navíc je každá brzda vybavena nadproudovou ochranou. 

Při společném zajištění brzd hlavních pohonů pasu lze použít odpojovač pojistek. Je li nutné 

vyřadit některou brzdu samostatně (např. chybějící pohon), musí se odpojit kabel k příslušné brzdě. 

 

5.3.9.   Chlazení hlavních motorů pasu 

     

Hlavní motory pasu jsou vybaveny ventilátory nuceného chlazení. Ventilátory jsou poháněny 

3 fáz. asynchronním motorem o výkonu 2,2 kW. Každý z motorů ventilátorů je ovládán samostatně 

příslušným stykačem. Sepnutí příslušného stykače je kontrolováno automatem řízení. Motory 

ventilátorů jsou chráněny příslušnou ochranou. 

 Ventilátory jsou pomocným zařízením motorů hlavních pohonů pasu. Proto zapínání a 

vypínání motorů ventilátorů nuceného chlazení je ovládáno požadavky algoritmů řízení motorů 

hlavních pohonů pasu. 

 Ventilátory jsou sepnuty před spuštěním motorů hlavních pohonů pasu a vypnuty 10 – 15 

min. po odstavení (deaktivaci FM motorů) motorů hlavních pohonů pasu.  

 

5.3.10. Napínání pásma          

 

Napínání pasu se provádí pomocí napínacího vrátku. Napínací vrátek je poháněn jedním 3 

fázovým asynchronním motorem typu 3 MOL  1LG4  310  6AA60 – Z 315S, s kotvou nakrátko, na 

napětí 400V, o výkonu 75 kW, se jmenovitými otáčkami 990/min. 

Motor je napájen pomocí frekvenčního měniče 20 GS1 typu POWER FLEX 700S, 400V, 132 

kW. Pro umoření energie při povolování pásma je DC BUS osazen brzdným odporem. Přívod FM je 

jištěn rychlými pojistkami. Přívod frekvenčního měniče je vybaven filtrem pro potlačení rušení 

napájecí sítě.  
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Aby bylo možné napínání nouzově dopnout při poruše frekvenčního měniče, je frekvenční 

měnič vybaven BYPASSem – dvěma stykači v reverzním zapojení. Při použití BYPASSu, je přívod a 

vývod frekvenčního měniče odpojen pomocí stykačů. Při použití BYPASSu je motor pohonu napínání 

chráněn jističem. 

Motor pohonu napínání je vybaven nuceným chlazením. Pohon vrátku je vybaven dvěma 

brzdami, které jsou ovládány elhami typu EBB 80/60 C 80 BL LK2, se společným ovládáním 

stykačem.  

Poloha napínacího vozíku na napínací dráze je snímána do AŘ pomocí inkrementálního čidla 

umístěného na lanovém bubnu napínacího vrátku.  

Tah v lanech je snímán tenzometrem se zabudovaným proudovým převodníkem. 

 

5.3.11.  Prašný pas         

 

Prašný pas je umístěn pod hlavním pasem od poloviny náběhového dílu PS až pod HHB  a 

slouží k vynášení otěrů z konstrukce, padajících z pasu a čelního stěrače. Pohon prašného pasu je 

tvořen motorem o výkonu 7,5 kW / 720 ot, který přes převodovku pohání hnací buben, umístěný pod 

náběhovým dílem PS. Ovládání prašného pasu je možné z STC, z UniOPu, nebo ze skříně místního 

ovládání umístěném na spodní plošině pravého spodního pohonu. Motor pohonu prašného pasu je 

spouštěn pomocí stykače a jeho sepnutí je kontrolováno AŘ. Jištění je provedeno pomocí pojistek a 

ochrany. Zajištění pohonu prašného pasu lze provést pomocí odpojovače pojistek.  

 

5.4.  Pomocná zařízení technologie     

 

Pomocná zařízení technologie sestává z:  

- Stálé osvětlení 

- Orientační osvětlení 

- Pracovní osvětlení  

- Reflektory 

- Vytápění rozvoden 

- Klimatizace rozvoden 

- Ventilace rozvoden 

 

Jak je patrné z výše uvedeného seznamu, pomocné zařízení PD sestává z osvětlení PD a 

temperování rozvoden (vytápění, klimatizace a ventilace). 
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5.4.1.    Osvětlení poháněcí stanice 

 

Osvětlení PD dělíme do tří skupin, které se odlišují svým využitím a ovládáním. Osvětlení PD 

(mimo osvětlení rozvoden) je pod napětím pouze v případě, že je zapnut transformátor vlastní 

spotřeby.  

Stálé osvětlení – je představováno jedním světelným tělesem umístěným před kabinou 

obsluhy. Význam tohoto světla spočívá v signalizaci přítomnosti napájecího napětí na PS, takže toto 

světlo svítí trvale (ve dne i v noci) – světlo není ovládáno. Z úsporných důvodů je světelné těleso 

vybaveno LED zdrojem světla.  

 

Orientační osvětlení – do skupiny orientačního osvětlení patří osvětlení VS, osvětlení 

přístupových míst na PS (schody), kde jsou umístěny tlačítka ovládání pracovního osvětlení a 

osvětlení prostoru pod poháněcí stanicí, v prostoru VS následné PD. Orientační osvětlení je ovládáno 

automaticky soumrakovým spínačem. Orientační osvětlení lze také zapínat a vypínat dálkově a to 

povelem z dispečinku. 

Z úsporných důvodů jsou světelná tělesa orientačního osvětlení vybavena LED zdrojem světla. 

Výjimkou je osvětlení VS následné PD. 

 

Pracovní osvětlení – do skupiny pracovního osvětlení patří světla umístěná na náběhu PS 

(nad prašným pasem), světla umístěná u pohonů DL a u pohonu napínání, světla umístěná na 

pochůzkových trasách poháněcí stanice, světla umístěná pod poháněcí stanicí a světlo před kabinou 

obsluhy. Pracovní osvětlení lze ovládat tlačítky umístěnými u vstupů na poháněcí stanici a to pouze 

v případě, je li sepnuto orientační osvětlení (v automatickém režimu ovládání). Pracovní osvětlení lze 

z dispečinku pouze vypnout a to prostřednictvím ovládání orientačního osvětlení. 

Světelná tělesa pracovního osvětlení jsou vybavena výbojkami RVLx s tlumivkou. 

 

Reflektory – přesyp poháněcí stanice je vybaven reflektorem pro lepší nasvícení přesypu. 

Reflektor poháněcí stanice je ovládán přepínačem z ovládací skříně umístěné v kabině obsluhy a to 

pouze v případě, je li sepnuto orientační osvětlení (v automatickém režimu ovládání). Reflektor lze 

z dispečinku pouze vypnout a to prostřednictvím ovládání orientačního osvětlení. 

Reflektor je vybaven halogenovou trubicí. 

 

Pokud je některá z výše uvedených skupin osvětlení pasového dopravníku zapnuta, je na 

dispečink odeslána informace o zapnutí osvětlení. 
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5.4.2.    Temperování rozvoden 

 

Temperování rozvoden dělíme do tří skupin a to vytápění, klimatizace a větrání.  

V rozvodnách se snažíme udržet teplotu v rozsahu + 10°C až + 30°C . Za kritickou teplotu 

považujeme hodnotu + 50°C . Dosáhne li teplota v rozvodně kritické hodnoty je zablokován chod PD 

a příslušné frekvenční měniče jsou vypnuty. 

Dosažení kritické teploty v rozvodnách je signalizováno na dispečink. 

Poháněcí stanice je také vybavena snímačem teploty umístěným vně rozvodny. 

 

Vytápění – rozvodny a kabina poháněcí stanice jsou vybaveny přímotopnými tělesy, která 

slouží k vytápění, klesne li teplota v rozvodnách, nebo v kabině obsluhy pod + 10°C . V kabině 

obsluhy je topné těleso ovládáno termostatem. Topná tělesa v rozvodnách jsou ovládána podle teploty 

zjištěné prostřednictvím snímačů teploty, umístěných v příslušných rozvodnách. Vytápění rozvoden je 

blokováno nachází-li se v chodu klimatizace příslušné rozvodny. 

 

Chlazení – klimatizační jednotky v rozvodnách poháněcí stanice mají za úkol udržet teplotu 

v rozvodnách pod kritickou hodnotou, která by mohla způsobit poruchy, nebo poškození součástí 

vybavení rozvoden. Klimatizační jednotky jsou nastaveny tak, aby začaly chladit prostor rozvoden při 

překročení teploty + 25°C . 

 

Větrání – rozvodna je vybavena dvěma ventilátory, s proměnnou rychlostí (řízeno FM) 

regulovanou podle teploty v rozvodně. Tyto ventilátory se používají pouze v nouzovém režimu, kdy 

jsou v poruše klimatizační jednotky rozvodny v takovém rozsahu, že nejsou schopny udržet teplotu 

pod kritickou hodnotou. V takovém případě se musí povolit větrání rozvodny z panelu UniOP a to po 

odstranění krytů na otvorech sání a na ventilátorech větrání. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo ukázat možnosti pohonů a jejich řízení na poháněcí stanici 

pasového dopravníku. 

Jednotlivé kapitoly popisují asynchronní motor s kotvou kroužkovou a kotvou nakrátko, 

frekvenční měnič, softstartér, funkci hydrodynamické spojky, rotorový spouštěč a industart. 

Jako nejefektivnější řešení z hlediska řízení a regulace rychlosti se v současnosti ukazuje 

kombinace asynchronní motor s kotvou nakrátko a frekvenční měnič. Toto řešení umožňuje jak 

plynulý rozběh při zatíženém pasu přepravovaným materiálem, tak i plynulou regulaci při trvalém 

chodu, kdy se rychlost snižuje a zvyšuje v závislosti na množství materiálu. Řízení rychlosti je velice 

výhodné, jelikož nedochází k takovému opotřebování mechanických částí jako v případě pasových 

dopravníků s konstantní rychlostí při stejném množství přepraveného materiálu.  

Dále práce ukazuje návrh poháněcí stanice pasového dopravníku. Popisuje hlavní pohony, 

jejich ovládání a řízení, napínání gumového pásma, brzdy pasu, prašný pas, koncové a bezpečnostní 

prvky, a další pomocné zařízení technologie. 
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