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Seznam použitých značek a symbolů 

Zkratky 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma 

ISO Mezinárodní norma 

Výpočet pásového dopravníku 

    Šířka dopravního pásu                     

      Průměr poháněcího bubnu                     

      Průměr vratného bubnu                     

    Obvodová síla na poháněcím bubnu            

     Odpor z ohybu pásu na bubnu            

     Odpor čističe pásu              

     Odbíhající síla               

      Odpor setrvačných sil v místě nakládání           

      Odpor setrvačných sil v místě nakládání           

      Skutečná odbíhající síla             

     Nabíhající síla               

      Skutečná nabíhající síla             

     Přídavné a vedlejší odpory dopravníku           

       Průměrný tah v pásu na bubnu             

     Napínací síla               

     Síla potřebná k překonání pohybových odporů          

     Síla potřebná k překonání dopravní výšky           



10 
 

      Moment setrvačnosti poháněcího bubnu                   

      Moment setrvačnosti vratného bubnu                

    Délka dopravníku               

     Minimální urychlovací délka             

     Brzdný moment            

      Brzdný moment potřebný k zastavení dopravníku        

      Brzdný moment potřebný k udržení pásu v klidu        

      Dynamický moment            

      Statický moment motoru           

    Potřebný provozní výkon            

    Dopravní výkon                      

      Vypočtený dopravovaný výkon                    

    Celkový průřez náplně pásu             

      Skutečný průřez náplně pásu             

     Spodní průřez náplně pásu            

     Vrchní průřez náplně pásu            

     Minimální součinitel bezpečnosti lana           

        Dovolený průvěs dolní větve             

    Šířka náplně dopravníku             

     Šířka náplně dopravníku             

     Převodový poměr              

     Součinitel bezpečnosti brzdy             

     Součinitel plnění                         
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     Šířka středního válečku                          

     Měrná hmotnost dopravovaného pásu                   

     Měrná hmotnost dopravovaného materiálu                  

       Měrná hmotnost rotujících části válečků horní větve                

       Měrná hmotnost rotujících válečků dolní větve                 

     Měrná hmotnost rotujících části válečků                  

     Počet nepoháněných bubnů                

       Počet brzd               

    Tlak mezi dopravním pásem a bubnem                   

     Tlak mezi čističem pásu a pásem                    

     Dovolený tlak mezi dopravním pásem a bubnem                        

     Doba brzdění                

    Rychlost dopravního pásu                      

       Skutečná rychlost dopravníku                     

          Rozdíl rychlostí dopravníku                      

        Dovolený relativní průvěs dopravního pásu                      

     Úhel opásání                 

     Sypná hmotnost                    

     Sklon bočního válečku               

     Dynamický sypný úhel                            

      Součinitel tření mezi pásem a čističem pásu           

      Součinitel tření mezi dopravovaným materiálem           

a bočním vedením 
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     Max. účinnost poháněcí stanice            

       Maximální účinnost poháněcí stanice           

        Dovolené namáhání dopravního pásu v tahu                   

      Dovolené zatížení pásu                     

 

Výpočet sklápění dopravníku a ocelových lan 

     Jmenovitý průměr bubnu           

        Nejmenší dovolený průměr bubnu          

     Jmenovitý průměr vodící kladky          

        Nejmenší dovolený průměr vyrovnávací kladky        

     Průměr bubnu pod drážkami           

    Síla působící v laně               

     Osová síla šroubu                           

     Síla působící v místě lana             

    Tíhové zatížení              

    Výška zdvihu             

     Moment elektromotoru                  

     Moment odvozený z kinetické energie                

L   Navíjecí délka lana            

     Brzdný moment                     

     Kroutící moment                   

     Maximální ohybový moment                   

     Ohybový moment šroubu                  
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     Záběrový moment                     

      Mez kluzu materiálu šroubu                      

     Síla působící v čepu              

    Síla působící v jednom laně             

     Průřezový modul pro krut                     

     Průřezový modul pro ohyb                     

     Minimální součinitel bezpečnosti lana           

    Součinitel výběru lana             

    Minimální průměr lana           

      Průměr šroubu            

    Součinitel tření mezi lanem a bubnem            

     Stanovení převodového poměru             

     Převod kladkostroje                

     Bezpečnost šroubu              

     Celková délka bubnu            

     Celková délka bubnu            

     Délka krajní části bubnu           

     Délka závitové části bubnu           

     Délka střední části bubnu           

    Tloušťka stěny bubnu            

      Skutečná rychlost zdvihu                      

    Počet závitů lana na bubnu               
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     Součinitel druhu provozu             

     Součinitel druhu provozu              

     Úhel opásání                 

    Bezpečnostní koeficient brzdy             

     Ohybové napětí                                

      Dovolené ohybové napětí                      

       Redukované napětí  H - M - H hypotéza                    

     Smykové napětí v kritickém průřezu                     

      Dovolené smykové napětí                      

Volba a kontrola čepů uchycení 

    Síla působící v čepu                           

     Maximální ohybový moment                  

     Průřezový modul                      

    Šířka táhla                       

    Průměr čepu                        

    Tlak v táhle                                     

     Dovelený tlak v táhle                       

      Dovolené ohybové napětí                      

     Ohybové napětí                       
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1. Úvod  

Tato diplomová práce řeší návrh vynášecího pásového dopravníku skládkového stroje, 

který je připevněn na příhradové ocelové konstrukci a materiál je dopravován v horní 

tříválečkové korýtkové stolici. Ocelová konstrukce je zavěšená na ocelových lanech a 

otočných čepech, které jsou připevněny k samotnému skládkovému stroji.  Sklápění ocelové 

konstrukce je realizované pomocí ocelových lan, které umožňují naklopení konstrukce 

s dopravníkem od       do     . 

 Pásový dopravník dopravuje materiál na nekonečně dlouhém unášecím prostředku, 

který obíhá přes poháněcí a vratný buben. Dopravník lze použít pro vodorovnou, úklonnou ale 

i svislou dopravu materiálů. Materiál je dopravován na krátké, střední a velké vzdálenosti. 

 Velkou výhodou pásových dopravníků je vysoký dopravní výkon. Doprava materiálu 

je plynulá a dopravník může přepravovat jak sypký, tak i kusovitý materiál. 

Pásový dopravník je umístěn na sklápěcí ocelové konstrukci, která je součástí 

dobývacího skládkového stroje.  

Skládkový stroj používáme ke skladování uhlí, rud a jiných sypkých materiálů 

vytěžených ze skládky. Může být v provedení nakladač nebo zakladač.  
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2. Zakladače a skládkové stroje 

Skládkové stroje bývají posledním článkem řetězce dobývání. Skládkové stroje jsou 

zařízení používána při skladování hospodářských rud, uhlí a jiných sypkých materiálů a při 

těžení materiálů ze skládky. Skládkové stroje se používají jak v provedení zakladač, případně 

nakladač.  

 

 

Obr. 1.1 Skládkový zakladač [1] 

Rozdělení skládkových strojů: 

 zakladače, 

 naběrače a shrnovače. 

 

2. 1. Zakladače 

Hlavní náplní práce zakladače je zakládání vytěženého materiálu na skládku. Tyto 

stroje skládku tvoří. Materiál je na zakládač přiváděn pomocí násypky a jeho součástí je jeden 

nebo více pásových dopravníků. 

Rozdělení zakladačů 

 kolejové, 

 pásové. 
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Kolejové zakladače 

 

U kolejových zakladačů se materiál dopravuje pomocí vlakových souprav, které tvoří 

bočně výklopné LH vozy. Pojezd bývá realizován jako kolejový.  

Příhradová konstrukce zakládacího výložníku je zavěšena na ocelové konstrukci 

zakladače a slouží ke sklápění příhradové konstrukce. 

U zakladače je materiál vyklápěn do koryta, kde je nabírán nabíracím zařízením a 

pomocí dopravníku veden na výložníkový pás a výsypku.  

 

Dělení kolejových zakladačů 

 jednovozové, 

 dvouvozové. 

 

Rozdíl je v umístění zakládací a nabírací části, zda jsou v jednom celku, nebo zda jsou 

tyto dvě části spojeny.  

Konstrukce se dělí na spodní část, která zajišťuje přenos zatížení do kolejového 

podvozku a horní část, která je provedena jako otočná a slouží k otáčení ramen zakladače. 

 

 

 

Obr. 1.2 Kolejový zakladač [2] 
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Pásové zakladače 

Zpravidla se používají ve spojení s dálkovou pásovou dopravou. Vytěžený materiál je 

dopravován po pásovém dopravníku. Součástí pásového zakladače je shazovací vůz, který 

slouží ke shazování materiálu v místě, kde je materiál přesýpán na výložníkový pás, po 

kterém pokračuje na výsypku. 

 Součástí pásového zakladače je spojovací most, který propojuje shazovací vůz, 

umožňující odnímat tok těživa z dálkové pásové dopravy, se základní stavbou pásového 

zakladače. 

Pro pásové zakladače se používá kráčivý, housenicový či dvouhousenicový podvozek. 

Sklon spojovacího mostu vzhledem k vodorovné rovině je přibližně 6°30´.  

 

Provedení zakládacího výložníku 

 pevné, 

 sklopné pomocí kladkostroje a vrátků. 

 

Obr. 1.3 Pásový zakladač [3] 

 

2. 2. Shrnovače a naběrače 

Úkolem shrnovačů a naběračů je odebírání materiálu z příčného či podélného řezu 

hromady. Nakladače materiál nabírají ze skládky pomocí nabíracího orgánu, kterým bývají 

korečky upevněné buďto na kolesu, podobně jako u kolesových rýpadel, nebo na korečkovém 

řetězu vedeném v korečkovém výložníku podobně jako u korečkových rýpadel.  
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Vytěžený materiál je přiváděn nejčastěji na pásový dopravník vedoucí již přímo 

k místu spotřeby skladovaného materiálu. Nakladače na rozdíl od rýpadel však pracují s již 

narušeným, sypkým materiálem různé kusovitosti. Proto jejich konstrukce je v porovnání 

s rýpadly o stejné výkonnosti lehčí, výroba je jednodušší.  

 Rypadla jsou univerzální stroje, které se skládají z nakládací lopaty, pomocí které 

dochází k nakládání materiálu a podkopového zařízení, které umožňuje pracovat i mimo osu 

stroje. 

Shrnovače jsou podobné korečkovým nakladačům, avšak místo korečků mají hřebla 

a materiál nenabírají, pouze ho shrnují na pásový dopravník. 

 

Rozdělení strojů pro odebírání a odsun sypkých materiálů 

 naběrače a shrnovače s čelním odběrem, 

 naběrače a shrnovače s bočním odběrem. 

 

 

Obr. 1.4 Naběrač s bočním odběrem [2] 

Čelní naběrače a shrnovače 

Čelní naběrače a shrnovače jsou vyráběny v různých provedeních, lišících se stavbou, 

pojezdem či principem nabírání. Všechny tyto typy strojů nabírají materiál v patě hromady. 

Kolesový mostový naběrač nabírá materiál z hromady korečkovými kolesy, které jsou 

umístěny na mostě vedoucím napříč hromadou.  
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Typy čelních naběračů a shrnovačů: 

 barelový naběrač, 

 mostový shrnovač, 

 diskový shrnovač. 

 

Barelový naběrač 

Je určen k odběru hromad trojúhelníkových průřezů a tvořen v podstatě jedním 

kolesem širokým jako pata hromady. To je umístěno na mostě vedoucím napříč hromadou. 

Koleso - barel je na vnější ploše opatřen širokými korečky, které nabírají materiál 

u paty hromady a předávají jej na dopravní pás, umístěný uvnitř barelu.  

Barelový naběrač je opatřen pohyblivou shrnovací bránou, která shrnuje materiál 

k patě hromady. 

 

Obr. 1.5 Barelový naběrač [2] 

Mostový shrnovač 

Materiál je u paty hromady nabírán pomocí hřebel uchycených na shrnovacím řetězu a 

dopravován příčně po dně skládky na odsunový dopravní pás, umístěný podél hromady. 

Před shrnovacím řetězem je umístěna shrnovací brána, a to buď na jedné, nebo na 

obou stranách (pro oba směry postupu odběru materiálu).  

Celý most pojíždí v podélném směru, čímž dochází k naplňování hřebel hřeblového 

dopravníku. 

 

Obr. 1.6 Mostový shrnovač [4] 
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Diskový shrnovač 

Shrnuje celou čelní plochu skládky plynulým rotačním pohybem diskového shrnovače 

při současném pomalém a plynulém pojezdu celého zařízení. Skládá se z 24 ramen 

a kruhového lemu na okraji.  

Disková konstrukce je sklopena přibližně o úhel shodný se sypným úhlem 

skládkového materiálu a plynule se otáčí, čímž vynáší materiál k přepadové hraně, kde je 

umístěn odsunový skládkový dopravník. 

 

Obr. 1.7 Diskový shrnovač [5] 

Boční naběrače a shrnovače 

Boční naběrače a shrnovače pracují kolmo k ose hromady a materiál odebírají svými 

dobývacími orgány. 

 

Kolesový výložníkový naběrač  

Má výškově stavitelný výložník s rotujícím kolesem, které odebírá z horní části 

hromady materiál a předává jej na výložníkový dopravní pás. Z pásu putuje materiál na 

odsunový skládkový dopravník.  

Odběr probíhá bočně po lávkách o výšce odpovídající asi polovině průměru kolesa. 

 

Obr. 1.8 Kolesový výložníkový naběrač [2] 
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Boční shrnovač 

Materiál je z hromady shrnován hřebly, a to z boku hromady směrem dolů 

k odsunovanému pásu, který je umístěn u paty hromady podél celé skládky. Shrnovač pojíždí 

na kolejnicovém podvozku podél hromady. 

 

 

Obr. 1.9 Boční shrnovač [2] 

 

Poloportálový shrnovač 

Velmi podobný bočnímu shrnovači je poloportálový shrnovač. Rozdílný je v řešení 

nosné konstrukce vodiče shrnovacího řetězu, která je umístěna na kolejnicovém podvozku 

v různé úrovni po obou stranách hromady. Rozpětí poloportálového shrnovače závisí na délce 

vodiče shrnovacího řetězu. 

 

Obr. 1.10 Poloportálový shrnovač [6] 
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Portálový shrnovač 

Princip činnosti shrnování materiálu je stejný jako u poloportálového shrnovače, 

konstrukce se liší uložením pojezdů, které jsou umístěny v úrovni paty hromady. 

Pro větší šířky hromady je shrnovač vybaven dalším pomocným shrnovacím řetězem 

umístěným na opačné straně hromady. Pomocný shrnovací řetěz dopravuje materiál tak, aby 

byl materiál zachycen hlavním shrnovacím řetězem. 

 

 

Obr. 1.11 Portálový shrnovač [6] 

 

Portálový korečkový naběrač 

Materiál je z hromady nabírán korečky a předáván na dopravní pás umístěný 

v konstrukci mostu a dále pak na odsunový skládkový pás umístěný podél celé hromady.  

Při odebírání materiálu pojíždí plynule celý portál podél hromady. 

 

Obr. 1.12 Portálový korečkový naběrač [4] 
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3. Určení max. dopravovaného výkonu 

 

Zadané parametry:  Délka dopravníku           

   Rychlost dopravního pásu             

   Šířka dopravního pásu        

   Délka středního válečku            

   Sypná hmotnost materiálu                

   Sklon bočního válečku          

   Dynamický sypný úhel                         

   Součinitel plnění                           

 

3. 1. Stanovení průřezu náplně pásu 

 

Obr. 2. 1. 1. Délkové rozměry pro stanovení náplně pásu [14] 

Využitá ložná šířka dopravního pásu 

                      [2.1] 
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Průmět   do vodorovné roviny 

                               [2.2] 

                             

                  

Průřez náplně pásu    

   
 

 
    

                    [2.3] 

   
 

 
                    

            

Průřez náplně pásu    

   
 

 
   

                 [2.4] 

   
 

 
             

            

Celkový průřez náplně pásu 

                  [2.5] 

              

           

3. 2. Určení dopravovaného výkonu 

                        [2.6] 
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4. Výpočet pásového dopravníku dle ČSN ISO 5048 

4. 1. Měrná hmotnost dopravovaného materiálu 

   
 

     
            [3.1] 

   
     

       
 

             

4. 2. Měrná hmotnost dopravního pásu 

                  [3.2] 

          

             

Volba pásu 

Zvolen dopravní pás firmy Gumex EP250/2 1000/3+2/AA. [11] 

Název Rozměr Jednotka 

tloušťka pásu 6,8 mm 

min. průměr bubnu 200 mm 

hmotnost 9,25 kg/m
2
 

pevnost 250 N/mm 

Tab. 3. 2. 1. Vlastní pásu Gumex EP250/2 [11] 

 

Obr. 3. 2. 1. Pás Gumex EP250/2 [11] 
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4. 3. Výpočet válečků pásového dopravníku 

Volba válečku – horní větev 

 Zvolen hladký váleček firmy Transroll              , typ        [12] 

Vlastnosti válečku 

Název Rozměr Jednotka 

hmotnost rot.dílů válečku 4,6 Kg 

počet válečků horní větve 3 - 

rozteč stolic  1 m 

průměr válečku 133 mm 

délka válečku  380 mm 

Tab. 3. 3. 1. Rozměry válečků [12] 

 

Obr. 3. 3. 1. Váleček Transroll               [12] 

Volba válečku – dolní větev 

Zvolen hladký váleček firmy Transroll               , typ        [12] 

Název Rozměr Jednotka 

hmotnost rot. dílů válečku  11,9 kg 

počet válečků dolní větve  1 - 

rozteč stolic 3 m 

průměr válečku 133 mm 

délka válečku 1150 mm 

Tab. 3. 3. 2. Rozměry válečků [12] 
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Měrná hmotnost rotujících částí válečků horní větve 

     
       

  
          [3.3] 

     
     

 
 

               

 

Měrná hmotnost rotujících částí válečků dolní větve 

     
       

  
          [3.4] 

     
      

 
 

               

 

Měrná hmotnost rotujících částí válečků 

                      [3.5] 

             

              

 

4. 4. Obvodová síla na poháněcím bubnu 

                    [3.6] 

Síla F1 – Sílá potřebná k překonání pohybových odporů dopravníku 

                                  [3.7] 
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Síla F2 – Síla k překonání dopravní výšky        

                        [3.8] 

                      

            

Síla FN1 – Odpor setrvačných sil v místě nakládání v oblasti urychlování 

Materiál je na pás přiváděn v kolmém směru, počáteční rychlost materiálu ve směru 

pohybu je tedy         . 

                        [3.9] 

                     

          

Minimální urychlovací délka 

                                [14] 

   
     

 

      
                      [3.10] 

   
       

          
  

            

Síla FN2 – Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v místě urychlování 

    
     

      

(
    

 
)
 
   

 
                                [3.11] 

    
                    

(
     

 )
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Odpor z ohybu pásu na bubnu 

    
     

 
 

             

 
                                       [3.12] 

                 
   

 
  

 

 
                             [3.13] 

                  
        

 
  

      

   
 

           

Odpor čističe pásu 

                     
 

                    
 

    [14] 

        [14] 

                                        [3.14] 

                   

           

Síla Fp – Přídavné a vedlejší odpory dopravníku 

Počet nepoháněných bubnů            

Počet čističů pásu              

                                        [3.15] 

                               

               

Obvodová síla 

                    [3.6] 
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4. 5. Potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku 

           
   

  
                   [3.16] 

                                    [3.17] 

                                 [21] 

  
   

  
                     [3.18] 

  
               

    
 

           

 

4. 6. Volba poháněcí stanice 

Varianta I 

 

Obr. 3. 6. 1. Poháněcí stanice I [27] 

Varianta II 

 

Obr. 3. 6. 2. Poháněcí stanice II [27] 
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Varianta III 

 

Obr. 3. 6. 3. Poháněcí stanice III [27] 

Zvolena varianta III. U varianty III není nutné použít spojky a je také konstrukčně 

nejvýhodnější. 

 

Volba elektromotoru 

Volím elektromotor firmy Siemens 1LG4253 - 4AA, 55 kW s kotvou nakrátko 

a elektrobrzdou. [7] 

Jmenovitý výkon             

Otáčky               

Moment setrvačnosti                 

Jmenovitý moment motoru            

Hmotnost motoru           

Tab. 3. 6. 1. Vlastnosti elektromotoru [7] 

 

Obr. 3. 6. 4. Elektromotor Siemens [7] 
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Volba bubnu 

Zvoleny normalizované průměry bubnů dle ČSN 26 0378. [20] 

Momenty setrvačnosti bubnů určeny dle programu Autodesk Inventor Professional 2011. [26] 

Poháněcí buben 

Průměr bubnu           

Moment setrvačnosti                  

Tab. 3. 6. 2. Poháněcí buben [27] 

Vratný buben 

Průměr bubnu            

Moment setrvačnosti                  

Tab. 3. 6. 3. Vratný buben [27] 

Volba převodovky 

   
  

 
                         [3.19] 

   
    

      
       

          

Zvolena kuželočelní převodovka s dutým hřídelovým koncem firmy MotorGear a. s. 

RHB 30. [9] 

Max. přenášený výkon       

Převodový poměr      - 

Přesný převodový poměr        - 

Moment setrvačnosti               

Hmotnost převodovky        

Tab. 3. 6. 4. Vlastnosti převodovky [9] 
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4. 7. Kontrola pohonu dopravníku na rozběh 

    
 

  
          

 

     
                   [3.20] 

    
 

 
                     

 

           
 

               

       

                   

Pohon vyhovuje! 

 

4. 8. Kontrola dopravovaného množství 

    
  

   
                       [3.21] 

    
      

      
     

                

                                   [3.22] 

                    

                    

 

Skutečné dopravované množství 

                                      [3.23] 
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4. 9. Kontrola brzdy 

     

                             

   = 1s 

          

Dynamický moment od zpožďění posuvných a rotačních hmot dopravníku  

redukovaný na hřídel motoru 

    [                      
 

     
 

  ∑  

  

 

     
   

  (     )

    
]

   

  
             [3.24] 

    [                                
 

           
 

               

   

 
 

           
   

                

        
]  

     

 
 

                

Brzdný moment potřebný k zastavení dopravníku MB1: 

    
 

  
 [                          

    

   
]                  [3.25] 

    
 

 
 [                                               

    

      
]      

                

Brzdný moment potřebný k udržení dopravního pásu v klidu MB2: 

    
 

  
 [(               )         

    

   
]                  [3.26] 

    
 

 
 [                                       

    

      
]      
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4. 10. Volba brzdy 

Zvolena brzda 2LM8 400-0NA10, která je součástí elektromotoru. [7] 

Brzdný moment:               

           

                                  

Brzda vyhovuje! 

 

Obr. 3. 9. 1. Konstrukce brzdy [7] 

4. 11. Skutečná doba brzdění 

   

[                      
 

     
 

  ∑   
  

 
     

   

  (     )
    

]     

  
 

   
      

   
 

                                [3.27] 
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4. 12. Tahy v dopravním pásu F0, FN 

                              [3.28] 

                   

              

        
 

       
                    [3.29] 

          
 

           
 

            

                            [3.30] 

                     

               

4. 13. Velikost napínací síly FZ 

     (                          )               [3.31] 

                                                      

            

4. 14. Skutečné tahy v dopravním pásu 

                                        [3.32] 

                                   

                

                                         [3.33] 
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4. 15. Kontrola měrného tlaku mezi dopravním pásem a bubnem 

  
       

    
                                 [3.34] 

  
                     

     
      

          

Dovolený tlak mezi pásem a bubnem 

            

 

     

                  

Měrný tlak vyhovuje! 

 

4. 16. Kontrola dopravního pásu 

                                   [3.35] 

              

               

                      

 

          

                      

Zvolený pás vyhovuje! 
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4. 17. Výpočet tahů v páse pomocí graficko-početní metody 

Pohon dopravníku je umístěn na začátku dopravníku. 

Výsledná síla v páse vyšla stejně, když byl motor umístěn na začátku i konci 

dopravníku.  Volím tedy umístění pohonu na začátku dopravníku, protože na konci 

dopravníku by poháněcí stanice zbytečně zatěžovala zavěšenou konstrukci. 

 

Obr. 3. 17. 1. Schéma pásového dopravníku [28] 

Rozměry:        

         

Tah ve větvi 0 

                          [3.36] 

Tah mezi větví 0-1 

       (          )             (     )                      [3.37] 

                                                                    

              

Tah mezi větví 1-2 

                               [3.38] 
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Tah mezi větví 2-3 

                (       )                                    [3.39] 

                                                                  

                   

Výsledná síla F 

                                  [3.40] 

                

            

Potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku 

           
   

  
                   [3.41] 

                                              [3.42] 

                        

  
   

  
                     [3.43] 

  
           

    
 

           

Přenos tažných sil třením 

    
     

      
                     [3.44] 
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Dovolený průvěs horní větve 

                                        

      
(     )     

      
                               [3.45] 

      
                  

      
 

              

Dovolený průvěs spodní větve 

      
       

      
                    [3.46] 

      
           

      
 

              

Z těchto podmínek volím             . 

               

                              

                              

                                 

 

 

Obr. 3. 17. 2. Graficko-početní metoda [28] 
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Kontrola dopravního pásu 

                                [3.47] 

    
       

 
 

    
         

    
 

                

       

                    

Zvolený pás vyhovuje! 

 

5. Návrh a pevnostní výpočet samotné příhradové ocelové konstrukce 

pásového dopravníku 

Je navržena příhradová ocelová konstrukce, která je svařena z U-profilů. Konstrukce 

se skládá ze čtyř desetimetrových bloků, které jsou k sobě přišroubovány tak, aby na sebe 

konstrukce navazovala.  

Válečkové stolice jsou přivařeny na U-profily, které zároveň slouží jako nosné 

v příhradové konstrukci. 

 

Obr. 4.1 Schéma pásového dopravníku [27] 
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5. 1. Pevnostní výpočet ocelové příhradové konstrukce 

Ocelovou konstrukci jsem podrobil statické analýze v programu Autodesk Inventor 

Professional 2011. 

Rozměry sítě ocelové konstrukce 

 

Tab. 4.1 Rozměry sítě [27] 

Vlastnosti materiálu ocelové konstrukce 

 

Tab. 4.2 Vlastnosti materiálu [27] 

Zatížení působící na ocelovou konstrukci 

Do programu jsem zadal síly, které působí na jednotlivé části příhradové konstrukce.  

Zatížení 1- Spodní větev pásového dopravníku 

         

 

Obr. 4.2 Schéma pásového dopravníku [27] 
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Zatížení 2- Horní větev pásového dopravníku 

         

 

Obr. 4.3 Schéma pásového dopravníku [27] 

Zatížení 3- Napínací buben a napínání pásového dopravníku 

          

 

Obr. 4.4 Schéma pásového dopravníku [27] 

Zatížení 4- Zábradlí, rošty a lávky 

          

 

Obr. 4.5 Schéma pásového dopravníku [27] 
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Pevné vazby ocelové konstrukce 

Pevné vazby jsem umístil v místě, kde jsou uchycena lana. Druhým místem pevné 

vazby je uchycení na čepech, na kterých je přichycena příhradová konstrukce 

Pevná vazba I 

 

Obr. 4.6 Pevná vazba v místě lan [27] 

Pevná vazba II 

 

Obr. 4.7 Pevná vazba v místě čepu [27] 

Reakční síla a moment ve vazbách 

 

Tab. 4.3 Reakční síla a reakční moment [27] 
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Výsledky pevnostní analýzy 

 

Tab. 4.4 Souhrn výsledků [27] 

 

Obr. 4.8 Napětí Von Mises [27] 
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Obr. 4.9 První hlavní napětí [27] 

 

Obr. 4.10 Třetí hlavní napětí [27] 

 

Obr. 4.11 Posunutí [27] 
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Obr. 4.12 Součinitel bezpečnosti [27] 

 

Obr. 4.13 Ekvivalentní napětí vnitřní [27] 

 

Obr. 4.14 Stykový tlak [27] 
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6. Konstrukční návrh a pevnostní výpočet zavěšení a sklápění pásového 

dopravníku prostřednictvím ocelových lan 

6. 1. Stanovení zatížení lan 

 

Obr. 5.1 Schéma působících sil [28] 

Výpočet sil a reakcí 

∑                [5. 1] 

                      [5. 2] 

   
    

  
           [5. 3] 

   
            

  
  

             

∑               [5. 4] 

                   [5. 5] 

                  [5. 6] 
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Výpočet výsledné síly F 

 

Obr. 5.2 Rozklad sil [28] 

  
  

     
           [5. 7] 

  
      

     
 

             

Velikost síly, která působí v lanech je           . Příhradovou konstrukci ponese 

dvojice lan, výsledná síla působící v laně je rovna    . 

  
 

 
                        [5. 8] 

  
        

 
  

            

6. 2. Určení průměru lana 

Průměr lana stanovím dle normy ČSN ISO 4308/1. [15] 

Součinitel výběru lana 

       – minimální součinitel bezpečnosti lana kyvných a stavitelných výložníků 

  √
  

     
           [5. 9] 

  √
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Minimální průměr lana 

  √              [5. 9] 

  √                

           

Volím šestipramenné ocelové lano o průměru 16 mm s vláknitou duší-150 drátků. [15] 

Označení lana:                         

 

Obr. 5.3 Konstrukce zvoleného lana [15] 

6. 3. Volba kladek 

Volba kladek je provedena dle ČSN ISO 27 1820 [16] 

Nejmenší dovolený průměr vyrovnávací kladky 

                             [5. 10] 

            

             

Volím normalizovaný průměr kladky        [16] 

Jmenovitý průměr vodící kladky 

                             [5. 11] 
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6. 4. Volba lanového bubnu 

Volím drážkový buben. Nedochází k deformaci průřezu lana a lano je správně na 

buben vedeno. Navíjet se bude lano pouze v jedné vrstvě.  

Lanové drážky bubnu 

 Pro průměr lana       jsou stanoveny rozměry drážkového bubnu dle normy  

ČSN ISO 27 4601. Rozměry drážek jsou uvedeny v tabulce 5. 4. 1. [16] 

d r t a r1 

32 17 35 3 4,5 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

Tab. 5.1 Rozměry drážek lanového bubnu [16] 

 

Obr. 5.4 Rozměry drážek [16] 

Nejmenší dovolený průměr bubnu 

                             [5. 12] 

            

             

    Součinitel bubnu [16] 

Jmenovitý průměr bubnu 

                                  [5. 13] 

Volím normalizovaný průměr lanového bubnu       . [16] 

Navíjecí délka lana 

Navíjecí délka lana je            
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Počet závitů lana na bubnu 

Uchycení lan je provedeno pomocí příložek. Z toho důvodu volím 3 rezervní závity na 

lanovém bubnu pro případ úplného rozvinutí lana. 

  
 

    
                                    [5. 15] 

  
     

     
   

                

Délka bubnu 

 

Obr. 5.5 Rozměry délek bubnu [25] 

Délka krajní části bubnu 

                           [5. 16] 

        

          

Délka závitové části bubnu 

                          [5. 17] 
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Délka střední části bubnu 

Délku střední části bubnu zvolím tak, aby docházelo ke správnému nabíhání lana na 

buben a kladku.  

         

Celková délka bubnu 

                                  [5. 18] 

                   

           

Tloušťka stěny bubnu 

                            [5. 19] 

         

          

Z důvodu výsledků pevnostní kontroly bubnu volím tloušťku stěny bubnu      .  

6. 5. Pevnostní kontrola bubnu 

Je nutno stanovit redukované napětí a porovnat jeho hodnoty s napětím dovoleným. 

Porovnáme dílčí napětí v ohybu a krutu s přípustnými hodnotami. 

Namáhání ohybem 

 

Obr. 5.6 Lanový buben [25] 
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Maximální ohybový moment pod silou F 

                           [5. 20] 

               

                   

Průřezový modul pro ohyb 

                                   [5. 21] 

                    

                  

Ohybové napětí 

   
  

  
                     [5. 22] 

   
          

          
 

         

Ohybové napětí by samo o sobě nemělo být větší než          . [25] 

               

       

                    

Ohybové napětí vyhovuje! 

Namáhání krutem 

       
  

 
                    [5. 23] 
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Průřezový modul pro krut 

                                   [5. 24] 

                    

                  

Smykové napětí v kritickém průřezu 

   
  

  
                     [5. 25] 

   
          

           
 

           

Smykové napětí nemá překročit hodnotu        . [25] 

               

       

                

Sevření pláště lanem 

 Buben počítáme jako tenkostěnnou nádobu. [25] 

Tlakové napětí 

    
 

   
                     [5. 26] 

    
       

     
 

            

 Vektor tlakového napětí     je kolmý na vektor ohybového napětí   . [25] 
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Redukované napětí  H - M - H hypotéza 

     √  
     

                              [5. 27] 

     √                      

                

Nejvíce je namáháno dolní krajní vlákno lanového bubnu. Redukované napětí musí 

být menší nebo rovno napětí dovolenému, které volíme v rozsahu              [25] 

                  

           

                       

Redukované napětí vyhovuje! 

6. 6. Volba a výpočet lanové příložky 

Uchycení lan na buben volím pomocí příložek. Pro průměr lana       je velikost 

šroubu stanovena      [24] 

 

Obr. 5.7 Lanová příložka [25] 

Úhel opásání 

                              [5. 28] 

         

             



58 
 

Zmenšená síla v laně 

Vlivem tření mezi lanem a bubnem způsobené počtem svěrných závitů se tažná síla 

zmenší. [25] 

 

              zvoleno        [25] 

   
 

     
                     [5. 29] 

   
       

           
 

            

Osová síla šroubu 

   
  

   
                     [5. 30] 

   
       

      
 

            

Ohybový moment šroubu 

                             [5. 31] 

               

                

Plocha jádra šroubu 

  
    

 

 
                     [5. 32] 
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Průřezový modul v ohybu šroubu 

   
    

 

  
                     [5. 33] 

   
         

  
 

             

Celkové napětí šroubu 

   
  

    
 

  

     
                    [5. 34] 

   
       

      
 

       

       
 

           

Výpočet potřebné pevnosti šroubu 

Vždy volíme nejméně dvě příložky. Vzdálenost mezi příložkami bývá      [25] 

       

Volím třídu pevnosti šroubu 4.8              

          

                  

      ý š               

Rozměry příložky 

 

Obr. 5.8 Rozměry příložky [25] 
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Průměr 

lana 
a b c d d1 e f r 

32 110 80 30 33 M30 70 30 4 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Tab. 5.2 Rozměry lanové příložky [25] 

6. 7. Potřebný výkon elektromotoru 

  
   

  
                          [5. 35] 

  
             

     
  

              

Volba elektromotoru 

Volím elektromotor firmy Siemens 1LG4280-4AA, 75 kW s kotvou na krátko 

a elektrobrzdou. [7] 

Jmenovitý výkon             

Otáčky               

Moment setrvačnosti                

Jmenovitý moment motoru            

Hmotnost motoru           

Tab. 5.3 Vlastnosti elektromotoru [7] 

Stanovení otáček lanového bubnu 

   
     

    
                     [5. 36] 
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Stanovení převodového poměru 

   
  

  
                      [5. 37] 

   
     

    
 

       

Volba převodovky 

Volím kuželočelní převodovku RHB 110 firmy MotorGear. [9] 

Převodový poměr     

Hmotnost         

Tab. 5.4 Vlastnosti převodovky [9] 

 

Obr. 5.9 Kuželočelní převodovka [9] 

 

6. 8. Skutečná rychlost navíjení lana na lanový buben 

    
       

  
                      [5. 38] 

    
            

   
  

            

 



62 
 

6. 9. Kontrola doby rozběhu 

                            [5. 39] 

Statický moment redukovaný na hřídel motoru 

     
    

       
                                          [5. 40] 

    
            

           
 

            

 

Moment setrvačnosti posuvných hmot redukovaný na hřídel motoru 

                                  [5. 41] 

           
      

  
 

   
    

       
    

                    [5. 42] 

   
           

                 
 

                

               

 

           
      

  
                  [5. 43] 
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                  [5. 44] 

           
     

         
 

              

                            [5. 39] 

           
      

  
 

   
          

     
 

          

 

6. 10. Stanovení potřebného brzdného momentu 

 Má-li brzda zastavit spouštěné břemeno, musí vyvodit brzdící moment     který 

působí nejen proti statickému momentu, ale zároveň inerčnímu momentu od rotujících i 

posuvných hmot. [22] 

                                [5. 46] 

    nahradíme koeficientem           , kterým zvětšíme hodnotu    . [22] 

Zvoleno       

Doba brzdění se volí v rozmezí                          [22] 

Brzdný moment 

  
      
       

                              [5. 47] 
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                                           [5. 48] 

                        

             

Volím brzdu, která je součástí elektromotoru, brzda Bre 800 RG IR firmy NORD. [8] 

           

                  

Zvolená brzda vyhovuje! 

 

7. Volba a kontrola čepů uchycení ocelové konstrukce 

 

Obr. 6.1 Rozměry uchycení konstrukce [28] 

   
  

  
 

 

 
 (

 

 
 

 

 
)

 

  
   

 
      

                                [6.1] 

  √
      

     

 
                         [6.2] 

  √
           

    

 

 

            Volím nejbližší vyšší normalizovaný průměr čepu 60 mm. [25] 
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Kontrola náboje táhla 

      

 

     
                            [6.3] 

     

       
     

               

Délka uložení táhla 

      

   

   
                            [6.4] 

       

     
     

                     

Vyhovuje! 
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8. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout vynášecí pásový dopravník pro dopravu 

černého uhlí na skládce. Dopravník má délku 40 m a pohybuje se rychlostí 2,5 m/s. 

Dopravník je připevněn na ocelové příhradové konstrukci, která má úhel sklonu od -10° do 

20°. 

V prvním bodě jsem zpracoval rešerši na téma zakladačů a skládkových strojů, 

rozebral jsem druhy těchto strojů a provedl jejich rozdělení. 

V bodě číslo dva jsem stanovil průřez náplně pásu. Na základě průřezu jsem stanovil 

dopravovaný výkon. 

Třetí bod se zabýval samotným výpočtem pásového dopravníku dle normy ČSN ISO 

5048, podle které jsem stanovil všechny potřebné hodnoty k sestavení pásového dopravníku 

a navrhl jeho pohon. 

V bodě číslo čtyři jsem navrhl ocelovou příhradovou konstrukci a v programu 

Autodesk Inventor Profesionall jsem provedl pevnostní kontrolu této ocelové konstrukce. 

Pátý bod se zabýval konstrukčním návrhem a volbou zavěšení a sklápění pásového 

dopravníku. Vypočítal jsem sílu, která působí v laně a stanovil průměr lanového bubnu 

a rovněž jsem provedl návrh pohonu lanového bubnu. 

V posledním šestém bodě jsem provedl volbu a kontrolu čepů, na kterých je uchycena 

ocelová konstrukce pásového dopravníku. 

V příloze jsou pak přiloženy sestavné výkresy, a to sestava vynášecího pásového 

dopravníku, sestava poháněcí stanice pásového dopravníku a sestava poháněcí stanice 

lanového bubnu. 
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