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Seznam použitých značek 

Označení Název Jednotka 

B  šířka dopravního pásu  [m] 

C  součinitel vedlejších odporů  [m] 

Dk průměr pojezdového kola shazovacího vozu [m] 

DB průměr bubnů shazovacího vozu  [m] 

F  celková obvodová síla na poháněcím bubnu [N] 

Fa velikost reakce na hnací kolo shazovacího vozu [N] 

Fb velikost reakce na hnané kolo shazovacího vozu [N] 

FA tažná síla na obvodu kola [N] 

FB odpor ohybu pásu na bubnech a v ložiskách bubnu [N] 

FC odpor čističe pásu  [N] 

FK tažná síla dvojkolí [N] 

FN1 odpor setrvačných sil v místě nakládání a v oblasti urychlování  [N] 

FO odbíhající síla [N] 

FO1 tah v pásu v nabíhající větvi [N] 

FO2 tah v pásu v odbíhající větvi [N] 

Fdov dovolená síla v pásu [N] 

Fmax největší tahová síla v pásu  [N] 

Fp celkové přídavné odpory [N] 

Fprum střední tah v pásu  [N] 

Fshv odpor shazovacího vozu  [N] 

Fz napínací síla  [N] 

Fzz zvolená napínací síla [N] 

F2 síla potřebná k překonání dopravní výšky  [N] 

F1S tah v pásu ve sbíhající větvi [N] 

F2S tah v pásu v nabíhající větvi  [N] 

Gb tíha bubnu [N] 

Gpa tíha pásu a válečkových stolic [N] 

Gpo tíha pojezdového soukolí [N] 

Gr tíha rámu [N] 

Gsk adhézní tíha mechanismu [N] 

Gst tíha stojanu [N] 

GA adhézní tíha mechanismu [N] 

Gv tíha shazovacího vozu  [N] 

H  dopravní výška  [m] 

H1 výška shazovacího vozu  [m] 

KK pojezdový odpor shazovacího vozu [N] 

L  délka dopravníku  [m] 

L0 přídavná délka  [m] 

L2 délka horního válečku  [m] 

MA točivý moment na výstupní hřídeli motoru [Nm] 

P  potřebný výkon elektromotoru pohonu dopravníku [kW] 

PK potřebný výkon elektromotoru pohonu shazovacího vozu [kW] 

Q dopravní výkonnost [t/h] 

S  skutečný dopravovaný průřez [m²] 

Sp požadovaný průřez náplně pásu [m²] 

Ssk celková plocha materiálu na skluz [m²] 
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S1 průřez náplně vrchlíku pásu [m²] 

S2 průřez spodní části náplně pásu [m²] 

Ti tah v pásu v příslušném místě  [N] 

T4,5´ horizontální reakce v ložisku výsypného bubnu shaz. vozu [N] 

T4,5´´ vertikální reakce v ložisku výsypného bubnu shaz. vozu [N] 

T5,6´ horizontální reakce v ložisku vratného bubnu shaz. vozu [N] 

T5,6´´ vertikální reakce v ložisku vratného bubnu shaz. vozu [N] 

b  využitá ložná šířka pásu  [m] 

c1 přirážka na nazahrnuté odpory [m] 

d  tloušťka dopravního pásu [mm] 

dmax velikost zrna  [mm] 

dč průměr čepového uložení [m] 

f  globální součinitel tření  [-] 

fč součinitel čepového tření  [-] 

g  tíhové zrychlení [m/s
2
] 

hv výška shazovacího vozu  [m] 

ioz převodový poměr ozubení [-] 

kb součinitel bezpečnosti pásu [-] 

ks součinitel statické bezpečnosti proti prokluzu [-] 

kф součinitel plnění  [-] 

li délka příslušné části dopravníku  [m] 

lp délka pásu ležícího na shazovacím vozu  [m] 

lr12-180 délkaplechurámu o tloušťce 12mm a šířce 180mm [m] 

ls12-180 délkaplechustojanu o tloušťce 12mm a šířce 180mm [m] 

lv délka shazovacího vozu  [m] 

l8-160 délkaplechu o tloušťce 8mm a šířce 160mm [m] 

l8-230 délkaplechu o tloušťce 8mm a šířce 230mm [m] 

l8-250 délkaplechu o tloušťce 8mm a šířce 250mm [m] 

l20-180 délkaplechu o tloušťce 12mm a šířce 180mm [m] 

mbub hmotnost bubnu i s hřídelí [kg] 

mbubnu hmotnost bubnů na shazovacím vozu [kg] 

mhridel hmotnost hřídele pojezdového ústrojí [kg] 

mkolo hmotnost pojezdového kola [kg] 

mloz hmotnost ložiskového tělesa u vratného bubnu shaz. vozu [kg] 

mloziska hmotnost děleného ložiska pojezdového ústrojí [kg] 

mlozr hmotnost rohového ložiska výsypného bubnu shaz. vozu [kg] 

mp měrná hmotnost pásu  [kg/m] 

mpojezd hmotnost pojezdového ústrojí [kg] 

mpvozu hmotnost části dopravního pásu ležícího na shazovacím vozu [kg] 

mramu hmotnost rámu [kg] 

mrh měrná hmotnost rotujících částí horních válečků  [kg/m] 

mrs měrná hmotnost rotujících částí spodních válečků  [kg/m] 

msk hmotnost jednoho m
2
 plechu o tloušťce 5mm [kg/m] 

mshazvozu celková hmotnost shazovacího vozu [kg] 

mskluzu hmotnost skluzu shazovacího vozu [kg] 

mstojanu hmotnost stojanu shazovacího vozu [kg] 

mstolic hmotnost válečkových stolicshazovacího vozu [kg] 

mstrazni hmotnost strážní kladky [kg] 

mv měrná hmotnost rotujících částí  [kg/m] 

mval hmotnost válečku tří-válečkové stolice [kg] 
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mvh hmotnost rotujících částí válečku v horní větvi [kg] 

mvs hmotnost rotujících částí válečku v spodní větvi [kg] 

m8-160 hmotnost 1m plechu o tloušťce 8mm a šířce 160mm [kg] 

m8-230 hmotnost 1m plechu o tloušťce 8mm a šířce 230mm [kg] 

m8-250 hmotnost 1m plechu o tloušťce 8mm a šířce 250mm [kg] 

m12-180 hmotnost 1m plechu o tloušťce 12mm a šířce 180mm [kg] 

m20-180 hmotnost 1m plechu o tloušťce 20mm a šířce 180mm [kg] 

mvs hmotnost rotujících částí válečku v spodní větvi  [kg] 

mvs hmotnost rotujících částí válečku v spodní větvi  [kg] 

nB počet nepoháněných bubnů  [-] 

nbub počet bubnů na shazovacím vozu [ks] 

nC počet čističů pásu [-] 

nK otáčky poháněcího kola [min
-1

] 

nloz počet ložiskových těles vratného bubnu shazovacího vozu [ks] 

nloziska počet dělených ložisek pojezdového ústrojí [ks] 

nlozr počet rohových ložisek výsypného bubnu shazovacího vozu [ks] 

nP otáčky výstupní hřídele motoru shazovacího vozu [min
-1

] 

npojezd počet pojezdových kol [ks] 

nsouk počet hřídelí pojezdových soukolí [ks] 

nstrazni počet strážních kladek  [ks] 

nval počet válečků na shazovacím vozu  [ks] 

nvh počet válečků v horní větvi  [ks] 

nvs počet válečků ve spodní větvi [ks] 

pdov dovolený tlak  [Pa] 

ps měrný tlak mezi dopravním pásem a bubnem [Pa] 

q  měrná hmotnost materiálu  [kg/m] 

t1 rozteč válečků v horní větvi  [m] 

t2  rozteč válečků ve spodní větvi  [m] 

tm teplota dopravovaného materiálu  [°C] 

v  rychlost pásu  [m/s] 

v0 rychlost přiváděné dopravní hmoty ve směru dopravy [m/s] 

vv rychlost shazovacího vozu [m/s] 

w měrný pohybový odpor [-] 

ymax největší dovolený průvěs pásu [m] 

αβ úhel odpoutání zrna  [rad] 

β  úhel sklonu válečků  [deg] 

β1 úhel tečny k vrhové parabole [deg] 

ε  úhel sklonu dopravníku  [deg] 

η  účinnost poháněcí stanice  [-] 

ηmech účinnost mechanické účinnostipohonu shazovacího vozu [-] 

μ součinitel tření mezi pásem s bubnem [-] 

μA součinitel adheze [-] 

ξ rameno valivého tření [m] 

φ  úhel opásání poháněcího bubnu [rad] 

ρs sypná hmotnost  [kg/m³] 

σdov dovolené namáhání pásu v tahu  [N/mm] 

ψd dynamický sypný úhel  [deg] 

ψs přirozený sypný úhel  [deg] 
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1. Úvod 

 Pohyb materiálů při výrobě koksu v koksovnách je převážně zabezpečen 

nejrozšířenějším a všeobecně známým prostředkem, pro plynulou dopravu zrnitých, sypkých 

a někdy i kusovitých hmot, pásovými dopravníky. Při výrobě koksu se používá především 

antracit tj. černé uhlí s nízkým obsahem síry a vhodnými vlastnostmi pro výrobu koksu..Tento 

materiál se přepravuje z místa dovozu na úložiště do velkokapacitních zásobníku.v minulosti 

byly koksovny spojovány s velkými plochami uhelných skládek. Jelikož vítr způsoboval 

velké emise uhelného prachu. V koksovnách byly vytvořené velkokapacitní betonové 

zásobníky na uskladnění černého uhlí. Pro zabezpečení rovnoměrného a správného rozložení 

materiálu dle zrnitosti do těchto zásobníků slouží shazovací vůz, jenž je součástí pásového 

dopravníku. 

 Shazovací vůz pracuje tak, že dopravní pás je veden přes výsypný a vratný buben 

shazovacího vozu tak, aby usměrnil materiál směrem do šikmého skluzu jenž ústí do 

zásobníku pod ním. Shazovací vůz je posouván nad pásovým dopravníkem různými 

variantami pohonů. 

 V mé bakalářské práci je tedy mým úkolem vypracovat rešerši možných postupů a 

principů při řešení problematiky rovnoměrné dopravy a rozložení materiálu do zásobníku a 

navrhnout vhodný typ shazovacího vozu, který bude shazovat sypký materiál, v mém případě 

uhlí o sypné hmotnosti 800kg/m
3
 s průměrnou velikostí zrna 0-80mm, vlhkostí 8-12% a 

teplotou 50-60°, do velkokapacitního štěrbinového zásobníku. Materiál bude přiváděn 

z pásového dopravníku s dopravním výkonem 600t/h. 
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2. Schéma dopravní situace 

 

Obr. 2.1 Dispoziční řešení dopravní situace (vysvětlení viz níže). 

  

 Materiál je přiváděn s dopravní výkonností (2) úklonným dopravníkovým pásem (1) 

směrem k prostoru (3), kde má být vyložen do velkokapacitního štěrbinového zásobníku (6). 

Z tohoto zásobníku (6) je materiál vynášen propelerovým kolem (5)  na dopravníkový pás (4), 

který materiál dopravuje k dalším technologickým procesům v koksovně. 

 

 2.1. Návrh řešení 

  2.1.1. Doprava šnekovým dopravníkem 

 

Obr. 2.2 Varianta použití šnekovým dopravníkem (1). 
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Použití: Šnekové dopravníky se vyznačují jednoduchou konstrukcí s dobrým začleněním do 

výrobních linek, jednoduchost jejich konstrukce zaručuje spolehlivou funkci. Používají se pro 

vodorovnou, šikmou a výjimečně i pro šikmou dopravu. Dopravují materiály prašné, drobné 

kusovité, vláknité, částečně vlhké a mohou plnit funkci míchání, mletí, hnětení ohřívání či 

chlazení.  

Výhody: malé rozměry, prachotěsnost, možnost technologických funkcí – ohřívání, chlazení, 

míchání, jednoduchá konstrukce. 

Nevýhody: velký kroutící moment na hřídeli šneku, malé a střední dopravní množství (do 

100t/h), velká spotřeba energie pro pohon, šnekový dopravník by v mém případě musel 

odvádět materiál ve velkém množství otvorů opatřených šoupátky a musel by být dlouhý 

přibližně 170m. 

 

Obr. 2.3 [13] 

 

  2.1.2. Doprava reverzním pojízdným dopravníkem 

 

Obr. 2.4 Varianta použití reverzního pásového dopravníku (2), s nutností přidání dalšího 

dopravníku (1) 
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Použití: dopravní pás je reversován pomocí reversace pohonu a zárověn celý pásový 

dopravník pojíždí po kolejích pomocí pojížděcích kol. Při dopravě  reverzním pojízdným 

dopravníkem se dají využít různé způsoby pojezdu. Mezi které patří pojezd pomocí lana a 

lanového vrátku, pomocí řetězového kola a cévy (rozvinutého jednořadého řetězu) a pomocí 

využití adheze (pojížděcích kol a kolejnic). 

Výhody: jednoduchá konstrukce, snadná montáž a demontáž, plynulá doprava s velkým 

dopravním výkonem. 

Nevýhody: u této varianty musí být navržen další dopravník , který přivede materiál na 

reverzní pásový dopravník, velký tlak na hřídele a ložiska, stálá kontrola, nehomogennost 

dopravovaného materiálu po celé délce vysypávání – dopravník musí přejet po celé délce a 

pak ihned změnit směr dopravy aby mohl pokračovat ve vysypávání materiálu.  

 

  2.1.3. Shrnutí stíracím pluhem 

   2.1.3.1.Stírací pluh diagonální 

 

Obr. 2.5 Varianta shrnutí materiálu z pásu (1) diagonálním stíracím pluhem (2).  

Použití: stírací pluh se instaluje pod určitým úhlem napříč pásu, ke setření materiálu z pásu 

dochází před tím, než se dostane na výsypný buben. K vysypávání dochází při tom, když 

materiál narazí na shrnovač (obr.2.xx -2) a následně po něm sklouzne do zásobníku. 

Výhody: jednoduchá a levná konstrukce, 
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Nevýhody: síla, která vzniká přítlakem stíracího pluhu vytlačuje pás z jeho dráhy, opotřebení 

pásu. 

 

Obr.2.6Diagonální stírací pluh zleva [9], [10] a reverzní diagonální pluh[10]. 

 

   2.1.3.2.Stírací pluh šípový 

 

Obr. 2.7 Varianta shrnutí materiálu z pásu (1) šípovým stíracím pluhem (2). 

 

Použití: šípový stírací pluh funguje opětovným způsobem jako stírací pluh diagonální 

(2.1.3.1.), jediným rozdílem je , že materiál opouští pás na obě strany, nedochází tím ke 

vzniku sil, které pás vychýlí z jeho podélné dráhy. 

Výhody: jednoduchá konstrukce, nízké pořizovací náklady, nedochází k vychýlení pásu. 

Nevýhody: vysoké opotřebení pásu způsobené přítlačnou silou šípového pluhu. 
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Obr. 2.8 Standardní šípový pluh -zleva[9], zprava -[10]. 

 

  2.1.4. Shrnutí shazovacím vozem 

 

Obr. 2.9 Varianta shrnutí materiálu z pásu (1) shazovacím vozem (2). 

Použití: Při potřebě odebírat materiál z pásového dopravníku v libovolném místě jeho délky. 

Výhody: minimální opotřebení a namáhání pásu, jednoduchý provoz. 

Nevýhody: složitá konstrukce, vysoká hmotnost a rozměry. 
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 2.1.5. Výběr řešení 

 

Jako nejvhodnější variantu pro zadané podmínky jsem si vybral variantu shazovacího vozu 

z důvodu: 

- bezpečného a spolehlivého provozu 

- poměrně malé pohybové odpory 

- homogennost vyskladněného materiálu 

- vhodný pro přepravu prakticky všech sypkých materiálů 

- bezhlučného chodu 

- malého opotřebení pásu 

- plynulosti dopravy s velkým dopravním výkonem 

- pás není zbytečně namáhán, jen ohybem o buben. 
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3. Dosavadní stav techniky v oblasti shazovacích vozů 

 

Shazovací vozy se používají v případě, kdy potřebujeme odvádět materiál po celé délce 

pásového dopravníku, např. na homogenizační skládce nebo do velkokapacitního 

štěrbinového zásobníku, materiál může být shazován i na navazující dopravník.  

 

Obr. 3.1 Ukázka zhotovených shazovacích vozů (vlevo) a jejich následné zavedení do 

manipulačního systému (vpravo) [1] 

 

Obr.3.2 Shazovací vůz jenž byl používán v Arizonějiž v roce 1942 (vlevo) [2]a ukázka 

shazovacíhovozu používaného v Peru (vpravo) [3]. 

 

Obr.3.3 Zleva - velkokapacitní shazovací vůz [4] a další ukázka konstrukce shazovacího vozu 

[5] a jeho zavedení do provozu[5]. 
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 3.1. Varianty pohonů a pojezdů shazovacích vozů 

 

 Shazovací vozy lze z pohledu pohánění pojezdů rozdělit do následujících skupin. 

 

  3.1.1. Motorem poháněný shazovací vůz – jedna náprava 

Shazovací vůz s pohonem jedné nápravy je technicky i ekonomicky výhodné řešení, je 

zde potřeba zajištění přívodu elektrické energie k motoru pohonu a to např. přes pojízdné 

kladky jenž drží přívodní kabel elektrické energie. Motor k pohánění shazovacích vozů se volí 

nejčastěji tří fázový asynchronní. Pro dobrou účinnost přenosu tažné síly z nápravy na 

pojížděcí koleje, musí být udržovány koleje v dobrém stavu z důvodu dobré trakce. 

 

 

Obr.3.4 Shazovací vůz s pohonem jedné nápravy Ukrajinské výroby [6]. 

 

  3.1.2. Motorem poháněný shazovací vůz – dvě nápravy 

 

Motor je napojen na čtyři vysoké pneumatiky nebo na kola přes železniční koleje. 

Jednotka je napájena dvěma variabilními pohony s frekvenčními mněniči, jenž jsou připojeny 

na přední kola. 

Pohon jedné nápravy 
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Obr.3.5  Tripper auto[8] 

 

  3.1.3. Shazovací vůz poháněný lanovým vrátkem  

 

 U tohoto typu pohonu není potřeba přívodu elektrické energie až k vozu, protože je vůz 

tažen nekonečným lanem, jenž je poháněno externím pohonem přes lanový vrátek. Odpadají 

také případné problémy s trakcí.  

 

Obr. 3.6. Shazovací vůz poháněný lanovým vrátkem 

 

   3.1.4. Shazovací vůz poháněný hybnou energií dopravníkového pásu 

 Hnací náprava je vhodně spojena se shazovacím bubnem a vratným bubnem tak, že je 

využito točivého pohybu bubnů k pohánění nápravy. Využívá se zde tedy kinetická energie 

běžícího pásu ale vznikají zde problémy s bržděním vozu.  

Pohony obou náprav 

Pohon 

Lano 

Vrátek 
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4. Výpočet pásového dopravníku dle ISO 5048 

Technologický výpočet pásového dopravníku je proveden dle české normy  ČSN ISO 5048 - 

zařízení pro plynulou dopravu nákladů - pásové dopravníky s nosnými válečky [19]. 

  

 4.1. Zadané technické parametry 

dopravní výkonnost Q =600 t/h 

sypná hmotnost ρs=800 kg/m
3
 

teplota materiálu tm=50-60 °C 

velikost zrna dmax=0-80 mm 

dynamický sypný úhel ψd= 15,4° 

 

 4.2. Volba rychlosti pásu 

Volím rychlost pásu v=2m/s. 

 

 4.3. Požadovaný průřez náplně pásu 

volím součinitele plnění kφ=0,8 

213,0
8,080026,3

600

6,3
m

kv

Q
S

s

p 








 (4.1) 

 

 4.4. Volba šířky dopravního pásu 

Volím pryžový pás pro průmyslové použití [11] jenž je velmi odolný proti opotřebení, je 

vhodný pro přepravu vysoce abrazivního sypkého materiálu a má pracovní teplotu do 70°C 

což vyhovuje zadání. Volím pás EP400/3 o šířce B=1,4m. 
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 4.5. Výpočet náplně pásu 

 

Využitá ložná šířka dopravního pásu: 

mBb 21,105,04,19,005,09,0   (4.2) 

Průmět b do vodorovné roviny: 

    mLbb 12,130cos153030cos21,1cos1cos 21    (4.3) 

úhel sklonu válečků v horní větvi volím  β=30° 

délka vrchního válečku L2=530mm viz obr.4.5 

Průřez náplně vrchlíku pásu: 

222

11 056,04,1512,1
6

1

6

1
mtgtgbS d    (4.4) 

Průřez spodní části náplně pásu: 

    2222

2

2

12 14,03053,012,1
4

1

4

1
mtgtgLbS    (4.5) 

 

Obr. 4.1 Znázornění korýtkového uspořádání pásového dopravníku [19] 

Celkový průřez náplně pásu: 

2

21 196,014,0056,0 mSSS   (4.6) 
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Porovnání celkového a požadovaného průřezu náplně pásu: 

pSS    (4.7) 

13,0196,0  zvolený průřez dopravního pásu je pro dopravu vyhovující. 

 

 4.6. Pohybové odpory 

  4.6.1. Zatížení od dopravovaného materiálu 

Měrná hmotnost dopravovaného materiálu je vyjádřena jako hmotnost dopravované hmoty na 

jeden metr délky dopravníku: 

mkg
v

Q
q /3,83

26,3

600

6,3






  (4.8) 

  4.6.2. Zatížení od dopravního pásu 

Byl zvolen pás viz kap.4.4. , který má měrnou hmotnost jednoho metru pásu viz příloha č.1. 

mkgmp /17  

Výrobce v popisupásu udává počet vložek v pásu 3, pevnostpásu dov  400N/mm a pracovní 

teplotu pásu maximálně do teploty 70°C což vyhovuje požadavkům v zadání. 

   

  4.6.3. Zatížení od válečků 

Pro horní dopravní větev volím stolici s tří-válečkovým uspořádáním s hladkými válečky viz 

příloha č.2.Válečky mají plášť z ocelové trubky o síle stěny 3mm. Čela válečků jsou tažená 

z ocelového plechu a jsou svařená s pláštěm. Válečky jsou opatřeny kuličkovými ložisky 

6204 C3. 
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Obr. 4.3 Hladký váleček řady ø133xL/6204 [12]. 

 

Hmotnostrotujícíchčástíválečku v hornívětvi kgmvh 6  

S ohledem na strážní kladky zvedám 
vhm o 10% kgmvh 6,6   

Počet válečků v horní větvi ksnvh 3  

Rozteč válečků v horní větvi mt 11   

  

Měrnáhmotnostrotujícíchčástí v horní větvi: 

mkg
t

nm
m vhvh
rh /8,19

1

36,6

1







  (4.9) 

Pro spodní dopravní větev volím váleček diskový. Váleček má na plášti nalisovány disky o 

průměru 133mm jenž jsou z pryže o tvrdosti 65 Sh viz obr.4.5. 

 

 

Obr. 4.5 Diskový váleček řady ø133/63 × L / 6204[12]. 
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Hmotnostrotujícíchčástíválečku v spodnívětvi kgmvs 2,11  

Počet válečků v spodní větvi ksnvs 1  

Rozteč válečků v spodní větvi mt 22   

 

Měrnáhmotnostrotujícíchčástí v spodní větvi: 

mkg
t

nm
m vsvs
rs /6,5

2

12,11

2







  (4.10) 

Měrná hmotnost rotujících částí válečků: 

mkg
t

nm

t

nm
m vsvsvhvh
v /4,25

2

12,11

1

36,6

21













  (4.11) 

 

 4.7. Síly pro překonání pohybových odporů 

   

  4.7.1. Síla potřebná pro překonání pohybových odporů - F1 

délka dopravníku  L=200m 

úhel sklonu dopravníku ε=0° 

tíhové zrychlení  g=9,81m/s
2
 

globální součinitel tření f=0,02 

 

součinitel vedlejšího odporu C se pro dopravníky delší jak 80m vypočítává ze vztahu: 

5,1
200

1002000 






L

LL
C   (4.12) 

z toho L0 je přídavná délka v obecném rozsahu 70-100m, volím  L0=100m 
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     4,250cos3,8317281,92002,05,1cos21  vp mqmgLfCF  (4.13) 

NF 3,84011   

 

  4.7.2. Síla potřebná k překonání dopravní výšky - F2 

dopravní výška  H=0m 

NgHqF 081,903,832   (4.14) 

 

  4.7.3. Odpor setrvačných sil v místě nakládání a v oblasti urychlování - FN1 

složka rychlosti přiváděné dopravní hmoty ve směru dopravy v0=0m/s 

    NvvvqFN 3,3330223,8301   (4.15) 

 

  4.7.4. Odpor ohybu pásu na bubnech a v ložiskách bubnu - FB 

počet nepoháněných bubnů nB=3 

FB=(1000÷1500), volím  hodnotu FB=1500N 

 

  4.7.5. Odpor čističe pásu - FC 

počet čističů pásu nC=1  

NBFC 21004,115001500    (4.16) 

   

  4.7.6. Odpor shazovacího vozu - Fshv 

výška shazovacího vozu H1=2,5m 

NBHgqFshv 5,52524,120005,281,93,8320001   (4.17) 
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  4.7.7. Celkové přídavné odpory 

NFFnFnFF shvCCBBNp 8,121855,525221001150033,3331   (4.18) 

 

 4.8. Celková obvodová síla na poháněcím bubnu 

NFFFF p 1,205878,1218503,840121    (4.19) 

 

 4.9. Potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku 

účinnost poháněcí stanice η=(0,85÷0,95)   η=0,9 

kW
vF

P 75,45
9,010

21,20587

10 33













  (4.20) 

  

 4.10. Tahy v dopravním pásu 

úhel opásání poháněcího bubnu φ=200°=3,49rad 

součinitel tření mezi pásem a bubnem [20] μ=0,35  

součinitel statické bezpečnosti proti prokluzu [20] ks=1,3 

 

Největší tahová síla v pásu 

NkFF s 2,271143,11,20587max    (4.21) 

Tah v pásu v odbíhající větvi 

N
ee

FFO 11334
1

1
2,27114

1

1
49,335,0max2 








  (4.22) 

Tah v pásu v nabíhající větvi 
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NFFF OO 1,319211,205871133421    (4.23) 

 

 4.11. Napínací síla 

Dopravuji směrem k pohonu 

    NgLmFF pOz 2266881,90sin20017113342sin2 2    (4.24) 

Volím napínací sílu Fzz=23000N 

 

  4.11.1  Skutečné tahy v dopravním pásu 

Tah v pásu ve sbíhající větvi 

NFF zzS 11500230005,05,01    (4.25) 

Tah v pásu v nabíhající větvi 

NFFF zzS 1,320871,20581230005,05,02    (4.26) 

 

Střední tah v pásu 

   
N

FF
F SS
prum 217945,21793

2

1,3208711500

2

21 





   (4.27) 

 

 4.12. Kontrola měrného tlaku mezi dopravním pásem a bubnem 

dovolený tlak  pdov=150000Pa 

Pa
BD

FF
p SS
S 86,29096

4,1027,1

1,320871150021 








































   (4.28) 

dovS pp      (4.29) 
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15000086,29096  vyhovuje 

 

Kontrola dopravního pásu 

součinitel bezpečnosti pásu kb=1012 volím 10 

pevnost pásu  400dov N/mm viz kap.4.6.2. 

 

bdovdov kTBF  max  to znamená SF1  nebo SF2 , pak tedy SF2   

bSdov kFB  2    (4.30) 

101,320871400400   

NN 320871560000  vyhovuje 

 

5. Graficko-početní metoda 

 

Obr. 5.1 Průběh sil 

 

délka dopravníku  L=200m 
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výška shazovacího vozu hv=2,5m 

délka shazovacího vozu lv=13m 

měrná hmotnost pásu  mp=17kg/m - kap. 4.6.2. 

měrná hmotnost materiálu q=83,3kg/m - kap. 4.6.1. (4.8)  

měrná hmotnost rotujících částí horních válečků mrh=19,8kg/m - kap. 4.6.3. (4.9)  

měrná hmotnost rotujících částí spodních válečků mrs=5,6kg/m - kap. 4.6.3. (4.10)  

měrný pohybový odpor 03,002,05,1  fCw   (5.1) 

 

 5.1. Tahy v pásu 

 

  ipviBirotBii FhgqlwgmqTT )(1   (5.2) 

00 FT      (5.3) 

NTTLwgmmTT rsp 24,133020003,081,9)6,517()( 0001   (5.4) 

)1500500(24,133002 TT  volím FB=1000N  (5.5) 

NTT 24,233002   

 vrhp lLwgqmmTT  )(24,233003   (5.6) 

  NTTT 84,89391320003,081,9)3,838,1917(24,2330 003   

  vpvrhp hgqmlwgqmmTT  )(84,893904   (5.7) 

  NTTT 4,116625,281,93,83171303,081,9)3,838,1917(84,8939 004   

Odpor z ohybu pásu o výsypný a vratný buben obr. 6.1 shazovacího vozu, jedná se o pás 

s textilními vložkami, počítám dle [20]. 
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volím průměr výsypného a vratného bubnu shazovacího vozu DB=1,027m 

šířka dopravního pásu d=0,0108m (viz obr.4.2) 

N
D

d

B

F
BT

B

prum

B 17,39
027,1

0108,0

4,1

21794
01,01404,1901,01409 

















  (5.8) 

NTTTTT B 6,1170117,394,116624,11662 0005    (5.9) 

NTTTTT B 7,1174017,396,117016,11701 0006   (5.10) 

NTTF 7,1174006    (5.11) 

 

 5.2. Odbíhající síla 

 

N
ee

Fk
F s
O 3,6380

1

7,117403,1

1 49,335,0













  (5.12) 

 

0F  volím 6400N 

NT 64000   

NT 24,773024,133064001  ; NT 24,873024,233064002  ;

NT 84,1533984,893964003  ; NT 4,180624,1166264004  ;

NT 6,181016,1170164005  ; NT 7,181407,1174064006   

 

Potřebný příkon elektromotoru 

kWW
vF

P 1,264,26090
9,0

27,11740









  (5.15) 
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6. Návrh shazovacího vozu 

 

Pro návrh ložisek ve kterých je uložen výsypný a vratný buben (obr.6.1) je nutno spočítat síly, 

které působí do středů os bubnů. 

 

Obr. 6.1 Síly získané graficko-početní metodou, které působí v pásu na shazovacím vozu  

1-výsypný buben, 2-rohové ložisko výsypného bubnu, 3-vratný buben, 4-ložisko vratného 

bubnu. 

 

 

Obr. 6.2 Síly působící v pásu a výslednice sil působící v osách bubnů. 
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 6.1. Výpočty sil  

 

  6.1.1 Výpočet sil na bubny použitím výsledků z graficko-početní metody 

Z graficko-početní metody (kapitola 5.1) byly získány tažné síly T4, T5, T6 v dopravním páse, 

jenžjsou vidět na obr.6.2. Grafickou metodou složením sil (obr. 6.3, 6.4) jsou získány reakce, 

ze kterých jsou navržena ložiska. 

 

NTTT 5,53427sin6,1810110sin4,180627sin10sin 54´́5,4   (6.1) 

 

NTTT 7,357547cos6,1810110cos4,180627cos10cos 54´5,4   (6.2) 

 

 

Obr. 6.3 Rozbor sil a výsledné reakce na výsypném bubnu shazovacího vozu. 

 

NTTT 9,15727sin6,181012sin7,181407sin2sin 56´́6,5   (6.3) 

 

NTTT 3,360967cos6,181012cos7,181407cos2cos 56´6,5   (6.4) 

 

 

Obr. 6.4 Rozbor sil a výsledné reakce na vratném bubnu shazovacího vozu. 
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  6.1.2. Volba ložisek 

Pro výsypný a vratný buben shazovacího vozu volím soudečkové ložisko s upínacím 

pouzdrem, označení ložiska je SKF 22234CCK/W33+H3134 viz příloha č.4. Pro výsypný 

buben volím typ ložiska s rohovým ložiskovým domkem. Pro vratný buben volím klasický 

ložiskový domek. 

 

 6.2. Dopravní množství - shazovací vůz jede ve směru pohybujícího pásu 

Rychlost shazovacího vozu volím vv=0,2m/s 

htkvvSQ vs /9,8128,0)2,02(800196,06,3)(6,3    (6.5) 

 

 6.3. Dopravní množství – shazovací vůz jede proti směru pohybujícího pásu 

htkvvSQ vs /5,9938,0)2,02(800196,06,3)(6,3    (6.6) 

 

 6.4. Určení hmotnosti shazovacího vozu 

Hmotnost shazovacího vozu je potřebná pro výpočet výkonu pohonu pojezdu a pro určení 

podmínky přenosu hybné síly pomocí adheze. 

 

  6.4.1. Hmotnost válečkových stolic 

hmotnost jednoho válečku (příloha č.2) mval=7,5kg 

počet válečků na shazovacím vozu nval=18ks 

hmotnost strážní kladky (příloha č.5) mstrazni=3kg 

počet strážních kladek nstrazni=4ks 

 

kgnmnmm straznistraznivalvalstolic 14743185,7    (6.7) 
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  6.4.2. Hmotnost konstrukce shazovacího vozu 

Konstrukce shazovacího vozu je sestavena z rámu vozu a stojanu, ty jsou sestaveny z plechů o 

tloušťce 12mm (o šířce 180), vzpěry mají tloušťku 8mm (o šířce 250, 230 a 160mm) a patky 

pro složení stojanu a rámu jsou z plechu o tloušťce 20mm (o šířce 180mm).  

   6.4.2.1.Hmotnost rámu 

hmotnost 1m plechu o tloušťce 12mm a šířce 180mm [23] m12-180=16,96kg 

délka plechu rámu o tloušťce 12mm a šířce 180mm lr12-180=34m 

hmotnost 1m plechu o tloušťce 8mm a šířce 250mm [23] m8-250=15,7kg 

délka plechu o tloušťce 8mm a šířce 250mm l8-250=23m 

hmotnost 1m plechu o tloušťce 20mm a šířce 180mm [23] m20-180=28,26kg 

délka plechu o tloušťce 12mm a šířce 180mm l20-180=2,24m 

 

1802018020250825081801218012   lmlmlmm rramu   (6.8) 

kgmramu 100124,226,28237,153496,16   

 

   6.4.2.2.Hmotnost stojanu 

délka plechu stojanu o tloušťce 12mm a šířce 180mm ls12-180=23m 

hmotnost 1m plechu o tloušťce 8mm a šířce 230mm [23] m8-230=15,07kg 

délka plechu o tloušťce 8mm a šířce 230mm l8-230=10m 

hmotnost 1m plechu o tloušťce 8mm a šířce 160mm [23] m8-160=10,05kg 

délka plechu o tloušťce 8mm a šířce 160mm l8-160=3m 

 

180201802016081608230823081801218012   lmlmlmlmm sstojanu  (6.9) 
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kgmstojanu 106124,226,28305,101007,152396,19   

 

  6.4.3. Hmotnost části dopravního pásu 

Hmotnost 1m pásu viz kapitola 4.6.2 mp=17kg/m 

délka pásu ležícího na shazovacím vozu lp=13m 

 

kglmm pppvozu 2211317    (6.10) 

 

  6.4.4. Hmotnost bubnů a jejich částí 

hmotnost bubnu i s hřídelí mbub=1455kg 

počet bubnů  nbub=2ks 

hmotnost ložiskového tělesa u vratného bubnu mloz=55kg 

počet ložiskových těles u vratného bubnu nloz=2ks 

hmotnost rohového ložiska u výsypného bubnu mlozr=129,57kg 

počet rohových ložisek u výsypného bubnu nlozr=2ks 

 

kgmnmnmnm lozrlozrlozlozbubbubbubnu 1,327957,129255214552   (6.11) 

 

  6.4.5. Hmotnost pojezdového ústrojí 

počet pojezdových kol npojezd=4ks 

hmotnost pojezdového kola mkolo=59,5kg 

počet hřídelí pojezdových soukolí nsouk=2ks 
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hmotnost hřídele  mhridel=221kg 

počet ložisek  nlozisek=4ks 

hmotnost děleného ložiska mloziska=20kg 

 

kgmnmnmnm loziskalozisekhridelsoukkolopojezdpojezd 76020422125,594  (6.12) 

 

  6.4.6. Hmotnost skluzu 

hmotnost jednoho m
2
 plechu o tloušťce 5mm msk=40kg/m 

celková plocha materiálu na skluz Ssk=26,66m
2
 

 

kgSmm skskskluzu 10646,2640    (6.13) 

 

  6.4.7. Celková hmotnost shazovacího vozu 

pvozupojezdstolicskluzububnustojanuramushazvozu mmmmmmmm   (6.14) 

kgmshazvozu 1,753322176014710641,327910611001   

 

 6.5. Výpočet výkonu pohonu pojezdu 

Výkon potřebný na hřídeli motoru pro pojezd dopravníku určíme ze vztahu: 

mech

vK
K

gvK
P





1000

)15,11,1(   (6.15) 

součinitel mechanické účinnosti volím ηmech=0,9 

pojezdová rychlost vv=0,2m/s 
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  6.5.1.Tíha shazovacího vozu 

NgmG shazvozuv 7,7389981,91,7533    (6.16) 

 

  6.5.2. Pojezdový odpor dopravníku 

přirážku na nezahrnuté odpory volím c1=3 

rameno valivého tření ξ=0,0007m 

součinitel čepového tření fč=0,015 

průměr pojezdového kola DK=0,7m 

průměr čepového uložení dč=0,1m 

bude platit: 

N
D

d
fG

cK
K

č
čv

K 4,4295

2

7,0

2

1,0
015,0007,07,73899

3

2

2
1 



























 (6.17) 

 

Potřebný výkon na hřídeli motoru pojezdu pak tedy bude 

kW
gvK

P
mech

vK
K 76,10

9,01000

81,92,04,4295
)15,1(

1000
)15,11,1( 












 

 

 6.6. Volba pohonu shazovacího vozu 

Ke zjištění typu pohonu je nutné znát výstupní otáčky pohonu, typ pohonu volím dle katalogu 

SEW Eurodrive [14]. 
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  6.6.1. Otáčky poháněcího kola 

1min91,10

2

7,0

602,0

2

60 











 K

v
K D

v
n   (6.18) 

 

  6.6.2. Výstupní otáčky motoru 

Motor bude pohánět hřídel poháněcího soukolí přes ozubený převod. 

převodový poměr ozubení 2ozi  

K

P
oz

n

n
i  

1min82,2191,102  KozP nin   (6.19) 

pak tedy dle výstupních otáček volím pohon SEW o výkonu 11kW (příloha č.6) 

motor   K107 DRS 160M4 

výkon motoru  kWPK 11  

otáčky výstupní hřídele motoru 
1min22 Pn  

točivý moment na výstupní hřídeli motoru NmM A 4780  

 

 6.7. Kontrola přenosu tažné síly adhezí 

Pojezd pomocí adheze (přilnavosti) znamená, že shazovací vůz se bude pohybovat po 

kolejnicích pomocí pojížděcích kol. Adheze je tedy schopnost vytvářet reakci, kdy tažná síla 

dvojkolí je v rovnováze s podélnou reakcí koleje. Po překročení určité hodnoty tažné síly 

začne dvojkolí prokluzovat. Je to způsobeno tím, že velikost podélné reakce koleje skokem 

klesne na podstatně nižší hodnotu.  

Součinitel adheze volím [21] μA=0,33 

Pak platí [19]: 

AK FF      (6.20) 
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Z toho tažná síla dvojkolí vypočtená z momentu motoru MA (kapitola 6.6.2). 

N
D

M
F

K

A
K 1,13657

7,0

478022






   (6.21) 

adhézní tíhu mechanismu počítám pro kolo, kde bude umístěn pohon shazovacího vozu, tedy 

u pojezdového kola blíž ke skluzu. Jedná se o vypočtenou reakci Fa viz vzorec (6.31). 

FaGA      (6.22) 

NGA 52601  

a tažná síla na obvodu kola 

NGF AAA 3,1735833,052601     (6.23) 

Podmínka adheze 

AK FF   

13657,117358,3 podmínka adheze je splněna. 

 

 6.8. Reakce sil působících do kolejnice 

Pro vypočítání silových reakcí působících v hřídelích pojezdových kol a tedy i na kolejnice po 

kterých se shazovací vůz pohybuje je potřeba vypočítat síly jednotlivých konstrukčních 

komponentů, z nichž je shazovací vůz sestrojen. Pro zjednodušení výpočtů umísťuji těžiště 

všech komponentů do přibližně odhadnutého místa jednotlivého komponentu viz obr.6.9. 

  6.8.1. Tíhy komponentů shazovacího vozu 

Tíha skluzu: NgmGsk skluzu 1043881,91064    (6.24) 

Tíha bubnu: Ng
m

Gb bubnu 1608481,9
2

1,3279

2
   (6.25) 

Tíha pojezdového soukolí: Ng
m

Gpo
pojezd

372881,9
2

760

2
  (6.26) 
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Tíha rámu: NgmGr ramu 982081,91001    (6.27) 

Tíha stojanu: NgmGst stojanu 1043881,91061    (6.28) 

Tíha pásu a válečkových stolic:     NgmmGpa pvozustolic 361081,9221147   (6.29) 

 

Obr. 6.9 Působení sil jednotlivých komponentů shazovacího vozu. 

 

  6.8.2. Momentová rovnováha sil k bodu A 

  0AM     (6.30) 

04500450027682275201713504501065  FbGpoGpaGstGrGbGbGsk

 


4500

450027682275201713504501065 


GpoGpaGstGrGbGbGsk
Fb  

4500

45003728276836102275104082017982013501608445016084106510438 
Fb

 

NFb 21299   
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  6.8.3. Rovnováha sil v ose y 

  0yF  

022  FbFaGpaGstGrGpoGbGsk   (6.31) 

 FbGpaGstGrGpoGbGskFa  22  

2129936101040898203728216084210438 Fa  

NFa 52601  

 

7. Mechanicko-fyzikální vlastnosti dopravovaného materiálu 

 

 Mezi základní mechanicko-fyzikální vlastnost sypkých materiálů, která je potřeba pro 

navrhnutí požadovaného průřezu náplně pásu patří dynamický sypný úhel ψd. Tento úhel 

sypké hmoty (viz obr. 7.2) se dá vyčíst z různé literatury, ale pro účely výpočtu práce byl 

experimentálně změřen. 

 7.1. Měření klidového a dynamického sypného úhlu 

 Měření dynamického sypného úhlu bylo provedeno s použitím duté válcové nádoby bez 

dna o průměru 280mm. Do této válcové nádoby byl nasypán vzorek uhlí dle zadání o velikosti 

zrna dmax=0-80mm. Měřící válec byl následně zvednut vertikálním směrem. Po zvednutí 

měřícího válce došlo k vysypání uhlí na podložku. Nejprve byl vyfotografován stav hromady 

ihned po vysypání, ze které byl následně v programu AutoCad vykreslena a odečtena hodnota 

tzv. klidového (přirozeného) sypného úhlu ψs. Klidový sypný úhel je tedy úhel jenž svírá 

tečnu ke svahu volně vysypaného materiálu s vodorovnou rovinou. Vyhodnocení fotografií 

klidového sypného úhlu pomocí AutoCadu lze vidět na obr.7.1.  

 

Obr. 7.1 Klidový sypný úhel ψs. 
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 Následně pro demonstrování dopravy byla podložka, na které ležela hromada volně 

nasypaného uhlí rozkmitána. Rozkmitáním se v tomto případě rozumí chycení podložky na 

obou jejích koncích a posouvání po podlaze v horizontálním směru doprava a doleva, vždy o 

přibližně 5cm. Tímto kmitáním dochází ke zmenšení klidového sypného úhlu ψs a vzniku tzv. 

dynamického sypného úhlu ψd. Vyhodnocení pořízených fotografií dynamického sypného 

úhly bylo opět zpracováno pomocí AutoCadu viz obr.7.2. 

 

Obr. 7.2 Dynamický sypný úhel ψd. 

 

 

Obr. 7.3 Zleva zvedání válcové nádoby, odečítání klidového sypného úhlu ψs a odečítání 

dynamického sypného úhlu ψd. 

 

Celkový postup měření je na obr. 7.3 viz výše. 

 

 7.2. Vyhodnocení naměřených hodnot klidového a dynamického sypného úhlu 

 Experimentální měření klidového a dynamického sypného úhlu bylo provedeno celkem 

5x a výsledky průměrných hodnot jsou vidět v tabulce č. 7.1. 

ψs1 (°) ψs2 (°) ψs (°) ψd1 (°) ψd2 (°) ψd (°) 

31 37 34 16 19 17,5 

25 29 27 14 15 14,5 

25 35 30 13 15 14 

26 30 28 14 16 15 

26 31 28,5 15 17 16 

  
29,5 

  
15,4 

 

Tab. 7.1 Vyhodnocení klidového a dynamického sypného úhlu. 
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Z tab. 7.1 lze vidět, že průměrná hodnota klidového sypného úhlu je ψs=29,5°. 

Průměrná hodnota dynamického sypného úhlu je ψd=15,4°. Tyto hodnoty jsou sumou 

 

8. Vrhová parabola 

 

 Vrhovou parabolou určíme, jak se bude chovat materiál při tom, když opustí výsypný 

buben shazovacího vozu. Tím určíme jaký bude mít rozměry skluz, který odvádí materiál do 

štěrbinových zásobníků. 

 

 8.1. Úhel odpoutání zrna 

 

Obr. 8.1 Síly působící na zrno [21]. 

sin

2

2




gm
D

vm

K

794,0
81,9027,1

222
sin

22












gD

v

K

   (8.1) 

 56,52  

 

 8.2. Rovnice paraboly 

Úhel tečny k vrhové parabole se určí dle vztahu [21]: 
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 44,271056,529010901    (8.2) 

Pohyb materiálu je vyjádřen v parametrickém tvaru ve směru osy x a y. Kladný směr osy y je 

považován směr dolů. 

tvx  1cos ; 
2

sin
2

1

tg
tvy


    (8.3)(8.4) 

Po dosazení za parametr t z rovnice (8.3) dosazením do rovnice (8.4) a po její úpravě 

dostaneme rovnici vrhové paraboly [21]: 

 12

2

2

1 1
2

 tg
v

xg
tgxy 




   (8.5) 

Pro rychlost pásu v=2m/s dostáváme vrhovou parabolu viz příloha č.7. 

 

Obr. 8.2 Vrhová parabola vykreslená do schematického znázornění shazovacího vozu a 

skluzu. 

 

 Skluz volím o větších rozměrech z toho důvodu, že dopravovaný materiál má vlhkost 8-

12% a může docházet k nalepování na šikmé části skluzové plochy skluzu. Dopravovaný 

materiál má dle zadání teplotu tm =50-60 °C, ale přesto se při dopravě může v zimních 

měsících zchladit tak, že při přispění jeho vlhkosti může na skluzu namrzat. Pro oba případy 

(nápepy, namrzání) se může skluz ještě opatřit vibro-motory připevněnými na spodní šikmé 

části skluzové plochy skluzu.  
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9. Technický popis zařízení 

 Shazovací vůz je sestaven z rámu shazovacího vozu (1) na který je připevněn na čtyřech 

dělených ložiskových domcích (2), z toho dva dělené ložiskové domky s ložisky jsou 

nasazeny na hnanou hřídel (3) pojezdového soukolí a zbylé dva ložiskové domky s ložisky 

jsou nasazeny na hnací hřídel (4) pojezdového soukolí . Jak hnané tak i pojezdové soukolí je 

opatřeno pojezdovými koly (5), které pojíždí po kolejnici (6). Hnací pojezdové soukolí je 

navíc opatřeno ozubeným převodem , který pohání  motor shazovacího vozu (7), ten je pevně 

přichycen k rámu (1). Na horní části rámu (1) je vratný buben (8) shazovacího vozu 

s ložiskem (20), který plní funkci navedení pásu (9) od výsypného bubnu (10) přes vratný 

buben (8) pod skluz (11) a dále na pásový dopravník s horní (12) a dolní (13) válečkovou 

stolicí, ty jsou přichyceny na rámu pásového dopravníku (19). Skluz (11) je přichycen ke 

stojanu (14) shazovacího vozu a plní funkci usměrnění dopravovaného materiálu (15) do 

zásobníku. Ke stojanu (14) je také přichycen rohový ložiskový domek s ložiskem (16), který 

drží výsypný buben (10) shazovacího vozu. Součástí stojanu (14), který je přichycen k rámu 

(1) jsou i válečkové stolice. Nejblíž u výsypného bubnu (10) je válečková stolice s úhlem 

sklonu válečků 15° (17), tento úhel sklonu válečků je volen z důvodu narovnání dopravního 

pásu (9), který je naváděn na výsypný buben (10). Další součástí stojanu je 5 válečkových 

stolic s úhlem sklonu válečků 30°(18). Pro případ, kdy je pás vychylován z válečkových stolic 

(18)(12) slouží strážní válečky (21). Dřevěná zarážka (22) na rámu (1) vozu slouží k tomu, 

aby nedošlo ke sjetí shazovacího vozu z kolejnice (6). 
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Obr. 9.1 Shazovací vůz 
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10. Závěr 

 V souladu se zadáním bylo navrhnuto řešení zavážení uhlí do velkokapacitního 

štěrbinového zásobníku pomocí shazovacího vozu. 

 Navrhovaný shazovací vůz je součástí dopravníku, který je dlouhý 200m. Pro navrhnutí 

uložení shazovacího a vratného bubnu byly vypočítány reakce působící v osách bubnů. Tyto 

rekce byly určeny z tahů, které působí v páse.Zmíněné tahy byly vypočítány graficko-početní 

metodou. Pro určení tahů s označení T5 a T6  bylo zapotřebí určit odpor ohybu pásu o buben 

TB. Pro určení tohoto odporu je dle [20] zapotřebí vypočítat průměrný tah v páse, pro tento 

účel byl spočten a navrhnut pásový dopravník.  

 V další části byl řešen pohon pojezdu, pro pohon pojezdu bylo potřeba určit celkovou 

tíhu shazovacího vozu, ta se vypočetla z hmotností všech částí vozu. Pro pohon pojezdu jsem 

požil motor o výkonu 11kW s typovým označením K107 DRS 160M4. Dále se spočetly 

reakce působící na kolejnici pro určení umístění pohonu. Pohon pojezdu byl umístěn k 

pojezdovému soukolí blíž ke skluzu z toho důvodu, aby byla splněna podmínka adhezního 

přenosu sil z kola na kolejnici.  

 Pro navrhnutí rozměrů skluzu byla dále vypočtena vrhová parabola určující vzdálenost 

toku materiálu od výsypného bubnu shazovacího vozu. 

 Potom jsem provedl konstrukční návrh pojízdného shazovacího vozu, který je 

výkresově dokumentován v příloze. 
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