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Seznam použitého značení 

┓t  vlastní kruhová frekvence tlumeného kmitání  [s-1] 

ΔL  prodloužení pásu v d^sledku jeho pr^hybu   [m] 

h1  úhly, o které se natočí pVední vFtev pásu vzhledem k vodorovnému  

 smFru po dopadu horniny  [°] 

h2  úhly, o které se natočí zadní vFtev pásu vzhledem k vodorovnému smFru po 

dopadu horniny   [°] 

i součinitel doznívání [s-1] 

Δ喧 zmFna hybnosti tFlesa   [倦訣兼嫌-1] 

Δ建  čas, po který p^sobí rázová síla na dopravní pás a dopadovou stolici  [嫌]  

┄P  součinitel viskózního tlumení materiálu pásu  [s] 

┈P hmotnost pásu na jednotku jeho délky   [kg m] 

k(D) dovolené napFtí v tahu [MPa] 

l  dovolené napFtí ve smyku [MPa] 

x1, x2 souVadnice dvou sousedních uzl^  [m] 

xB vodorovná a svislá souVadnice polohy kusu  [m] 

xR souVadnice bodu dopadu bloku horniny na impaktní tyč  [m] 

yB svislé souVadnice polohy kusu horniny v souVadné soustavF  [m] 

 rychlost horniny ve svislém smFru v okamžiku tFsnF pVed dopadem  [m s-1]  

  rychlosti bloku horniny ve svislém smFru v okamžiku tFsnF po dopadu  [m s-1] 

yG  partikulární integrály 

yN pr^hyb rázových tyčí v místF jejich kontaktu s pásem ve svislém   [m]  

yP  pr^hyb pásu v místF o souVadnici x   [m] 

yR deformační pr^hyb impaktních tyčí v bodF rázu  [m] 

yZ  posuv závaží (stlačení bloku zkoumaného materiálu)   [m] 

C1, C2  jsou integrační konstanty 

EP potenciální energie  [J] 

EK kinetická energie  [J] 

F p^sobící síla  [N] 

FDr teoretické zatížení jednoho závFsu   [N] 

FP axiální síla p^sobící v páse  [N] 

FP1 axiální síla p^sobící v pVední vFtvi pásu  [N] 

FP2 axiální síla p^sobící v zadní vFtvi pásu  [N] 

FNS tah v pásu vyvolaný jeho pohonem   [N] 

FR  rázová kontaktní síla   [N] 
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FR1  složka rázové síly transformované do dvou sousedních uzl^  [N] 

FR2  složka rázové síly transformované do dvou sousedních uzl^  [N] 

L délka dopadové stolice. [m] 

NX vodorovná složka síly N  [N] 

NY svislá složka síly N  [N] 

TC1 technologický celek 1 

V objem [m3] 

VH rychlost horizontální  [兼;嫌-2] 

Vv rychlost vertikální  [兼;嫌-2] 

M, B, K  matice hmotnosti, tlumení a tuhosti všech impaktních tyčí  

V a ┇  modální a spektrální matice  

 p vektor hlavních (normálních) souVadnic impaktní tyče. 

 f vektor pravé strany (vnFjšího zatížení) 

(.) první derivaci podle času 

(. .) druhá derivace podle času 

BC kontaktní součinitel tlumení rázových tyčí [N s m-1] 

BM součinitel lineárního tlumení zkoumaného materiálu  [N s m-1 ] 

c  šíVka mezery mezi pásem a rázovými tyčemi.  [m] 訣  tíhové zrychlení  [兼;嫌-2]  月 výška pádu   [兼] 

kC kontaktní tuhost rázových tyčí  [N m-1] 

kM  tuhost zkoumaného materiálu  [Nm-1] 

kP  axiální tuhost pásu   [Nm-1] 

m hmotnost tFlesa  [kg] 

mPR redukovaná hmotnost pásu  [kg] 

mB hmotnost bloku horniny,  [kg] 

mZ  hmotnost závaží  [kg] 

p hybnost tFlesa  [kgms-1] 

t  čas   [s] 懸 rychlost tFlesa v dobF dopadu  [兼;嫌-2] 

w  úhlová rychlost bubn^ dopravníku [rad;s-1] 
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1 Úvod do problematiky  

Technologie dobývání hnFdého uhlí pVedstavuje jednak tFžba nadloží, její dopravu na 

místo zakládání a vlastní založení na výsypce. V pVípadF tFžby uhlí je to jeho rozpojení, 

naložení na dálkovou pásovou dopravu, která vytFžené uhlí dopraví k dalšímu zpracování. 

Tento proces dobývání se provádí pomoci stroj^, které na sebe bezprostVednF navazují, a 

to technologickými celky. Charakter povrchového dobývání proto vyžaduje pVemis¥ování 

velkého množství nadložních hornin na výsypku, obvykle na velké vzdálenosti a zároveP 

dopravu tFženého uhlí k dalšímu zpracování. Jelikož v mnoha pVípadech potVebujeme 

pVemís¥ovat dopravované množství z jednoho pásového dopravníku na druhý, 

potVebujeme mít zaVízení, které nám zajistí usmFrPování dopravované horniny z jednoho 

dopravník^ na další. τVi nárazech vFtších a tvrdších kus^ materiál^ na dopravní pás nám 

dochází k pr^raz^m dopravních pás^, což zp^sobuje velmi veliké ekonomické škody. 

BFhem jednoho roku se tak musí vymFnit jen v Severočeských dolech, dopravní pásy 

v hodnotF až 350 milion^ korun za rok. Proto se ve své doktorské práci zabývám 

problematikou teoretického Vešení a praktického ovFVení nového typu dopadové stolice. 

Základy dané problematiky lze najít v četných publikacích, napV. [1], [2 ], [3], [4], [5], [6], [7], 

[8], [12], [13], [14], [15] až [23].  

 

2 Cíle disertační práce 

Jedním z velikých problém^ pásové dopravy, jak dálkové tak technologické, je životnost 

dopravních pás^, která jen na lomech Severočeských dol^, a.s. činí ročnF nFkolik stovek 

milion^ korun. τroto se chci ve své doktorské disertační práci zabývat problematikou 

dynamiky dopadu horniny na další dopravní pás a novým zaVízením, které by mFlo 

podstatnF snížit počet pr^raz^ dopravních pas^, tím prodloužit jejich životnost a snížit 

ekonomické náklady. Hlavním cílem disertační práce je výpočet dynamiky dopadové stolice 

s impaktními tyčemi na pVesypovém místF nakládacího výložníku kolesového rypadla KU 

300/30 pomocí matematického modelu dopadu horniny na dopravní pás a to včetnF 

provedení kontroly výpočtu mFVením dynamických parametr^ pVímo na kolesovém 

rypadle. 

Část práce, která se týká vlastního výpočtu dynamiky dopadu dopravovaného materiálu na 

dopadovou stolici s impaktními tyčemi pro korečkové rypadlo KU 300/30 je rozdFlena na: 

 Sestavení matematického modelu. 

 Návrh mFVení součinitele tlumení a tuhosti. 
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 ZmFVení koeficientu tlumení a tuhosti. 

 τrovedení počítačových simulací. 

 Vyhodnocení výsledk^. 

Konečnou částí disertace je ovFVení teoretických výpočt^ vlastním mFVením dynamiky 

dopadové stolice. 

 τro toto mFVení je nutné provéstř 

 Výpočet tahové síly v dopravním pase.  

 Zpracování metodiky mFVení 

 Vlastní mFVení dynamiky dopadové stolice na rypadle KU 300/30 a rypadlo KU 

300/13.  

Celkovým závFrem doktorské disertační práce pak bude stanovisko o dalším použití 

dopadových stolic s impaktními tyčemi na velkostrojích a dálkové pásové dopravF 

povrchových dol^. 

Konečnou částí disertace pak bude ovFVení teoretického výpočtu vlastním mFVením 

dynamiky dopadové stolice, jehož metodika bude v práci také provedena a celkový závFr o 

dalším použití dopadových stolic na rypadlech povrchových lom^. 

 

3 PUehled současného stavu 

V povrchových dolech pVi tFžbF  skrývky a hnFdého uhlí je v nejvFtší míVe použita pásová 

doprava, která umožPuje pVepravu velkého množství materiálu na velké vzdálenosti. 

Velkých vzdáleností se dosahuje Vazením kratších dopravník^ za sebou, kdy materiál z 

pVedchozího pásového dopravníku je na následující pVedáván tzv. pVedávacím místem, 

které tvoVí pVesyp (na pVedávacím dopravníku popVípadF na shazovacím vozu) a dopadové 

místo (na pVebírajícím dopravníku). Jednotlivé pásové dopravníky jsou zpravidla, až na 

výjimky dané speciální konstrukcí, pVímé a zmFnu smFru lze realizovat právF na tFchto 

pVedávacích místech. Dobývací velkostroje a zakladače obsahují také pásové dopravníky 

pro dopravu tFženého materiálu po stroji. Existuje nFkolik Vešení dopravy na tFchto 

strojích. Jedním z hlavních pohyb^ kolesových rypadel je otáčení horní stavby včetnF 

kolesového výložníku (u zakladač^ je to zakládací výložník). Z této otočné části je tVeba 

pVedat tFžený materiál na pevnou část, která se za provozu nepohybuje, a to je zajištFno 

pVesypem ve stVední části stroje, tzv. stVedním pVesypem. Velkostroj K 10 000 má v tomto 

smFru jiné, na svou dobu revoluční Vešení, v provedení s výklopným kruhovým 

dopravníkem.  
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3.1 Dopadové stolice  

Nezbytnou součástí všech pásových dopravník^ jsou dopadové stolice, kde dochází 

k nakládání dopravovaného materiálu na dopravní pás pásového dopravníku. V místech 

dopadu horniny na dopravníkový pás jsou umístFny tak zvané dopadové válečky. Tyto 

válečky jsou nejvíce zatFžovány, a proto také dochází k jejich poškození a nutné výmFnF. 

Jsou pVizp^sobeny k tlumení ráz^, které vznikají pVi dopadu dopravovaného materiálu na 

dopravní pás.  

V současné dobF se používaná Vešení dopadových stolic dají rozdFlit podle provedení do 

tVí hlavních skupin a toř 

 Dopadové stolice s pevnými válečky 

 Dopadové stolice s girlandami 

 Dopadové stolice s impaktními tyčemi 

 

3.1.1 Dopadové stolice s pevnými válečky  

Velkostroje s nižšími projektovanými výkony, napVíklad typu KU 300, spadající do 

výkonnostní kategorie TC1 mají zpravidla dopadová místa Vešená s pevnými válečky. 

Jednotlivé válečky jsou zasazeny do samostatných držák^, které jsou upevnFny na 

konstrukci rámu dopravníku, a které tak tvoVí profil dopravního pásu. V místF dopadu jsou 

zmenšeny rozestupy jednotlivých válečk^. 

 

Obr. 3.1 Profil válečkové stolice [2] 

τrofil dopravního pásu vytváVí tVi válečky, viz obr. 3.1. Jeden stVední váleček a dva boční po 

jednom na každé stranF. Uchycení tFchto válečk^ nezajiš¥uje žádné tlumení pádu 

pVepravovaného materiálu. τro tlumení dopadové energie bývá stVední váleček v provedení 

s pogumovaným pláštFm, nebo s nalisovanými pryžovými kotouči. SklonFné boční válečky 
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jsou v provedení s ocelovým pláštFm. V nFkterých pVípadech mohou být použity stVední 

válečky s kovovým pláštFm, pak jediným tlumícím elementem je dopravní pás.  

 

Obr. 3.2 KU 300 - konstrukce pVedávacího pasu 

 

3.1.2 Dopadové stolice s girlandami 

Lepší tlumení ráz^ od pVepravovaného (dopadajícího) materiálu a tím snížení rizika 

poškození dopravního pásu lze zajistit dopadovými stolicemi, které jsou konstruovány pro 

zavFšení válečk^, které jsou spojené do tVíválečkových nebo pFtiválečkových girland.  
 

 

Obr. 3.3 Girlandová stolice horní s tVíválečkovou girlandou [2] 

 

Obr. 3.4 Girlandová stolice spodní [2] 
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τro tlumení ráz^ mohou mít válečky na svém plášti nalisovány pryžové kotouče, nebo se 

používají hladké válečky. Jednotlivé válečky jsou navzájem spojeny zesílenými lamelami a 

čepy, na koncích válečkových girland je nasazen závFs, za který je dopadová girlanda 

zavFšena.  

Na tFžebních velkostrojích typu KU 800 nebo KK 1300 se jako dopadové stolice ve 

stVedním pVesypu používají pFtiválečkové girlandy, které nejsou zavFšeny na pevné 

konstrukci, ale na takzvaném girlandovém lanF, které umožPuje lepší tlumení dopadové 

energie od pVepravovaného materiálu.  

 

3.1.3 Dopadová stolice s impaktními tyčemi  

Novou možností pro konstrukci dopadových stolic jsou impaktní tyče [1]. Tyto impaktní 

tyče jsou umístFny pod dopravním pásem v místF dopadu materiálu a tlumí dopadovou 

energii. τrotože jsou umístFny po celé délce dopadu, eliminují tím nevýhody pVedchozích 

typ^ dopadových stolic.  

 

Obr. 3.5 Poloha impaktních tyčí [1] 

Dopadová stolice je složena z nFkolika impaktních tyčí. Tato konstrukce dopadového místa 

má zajistit dostatečnou tuhost, pružnost a vedení dopravního pásu, pohltit kinetickou 

energii dopadajícího materiálu, zajistit v místF dopadu plošný kontakt materiálu s 

dopravním pásem pVi snížení tVecího odporu. τrotože nedochází k velkým pr^hyb^m 

dopravního pásma, lze též zajistit snadnFjší utFsnFní okolí dopadu. Impaktní dopadová 

stolice m^že být pevnF upevnFna na stávající konstrukci dopadové stolice (pVesypového 

nebo nakládacího místa). Impaktní tyče jsou umístFny tak, že jsou umístFny 10 – 20 兼兼 

pod dopravním pásem, který podpírají válečky, mezi kterými jsou impaktní tyče 

namontovány. Tato minimální vzdálenost impaktních tyčí od dopravního pásu pVi 

nezatíženém a napnutém pásu musí být dodržena. UspoVádání impaktních tyčí je možné 
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podle tvaru konstrukce a potVebného profilu daného konstrukčním provedením dopadové 

stolice. V místF dopadu materiálu dopadové stolice je vhodnFjší pružné uložení.  

 

Obr. 3.6 PVíklad profilu dopadového místa [1] 

 

3.2 Současný stav dopadových stolic ve svEtE 

τokud se týče dopadových stolic s impaktními tyčemi, lze konstatovat, že první zmínka o 

možnosti použití tFchto stolic byla od firmy FLEXCσ již v roce 2008. 

 

 
 

 

Obr. 3.7 Impaktní stolice firmy FLEXCO [4] 

Následovala pak naše firma DvB-AF, ANKER-FLEXCσ, [1]. Tato firma již mFla impaktní tyče 

z nehoVlavé smFsi a po konstrukční stránce více tlumily dopadové rázy.  
 

 

Obr. 3.8 Sestava impaktního dopadu [1] 

V roce 2008 se také objevily první impaktní stolice od čínského výrobce Standard Industrial. 

Inc. τod označením Standard A [5] 
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Obr. 3.9 Dopadová stolice Standard A [5] 

 

4 Teorie dopadu materiálu na dopravní pás 

τVi dopadu materiálu na dopravníkový pás m^že dojít ke dvFma variantám, a to: 

 Dopravovaný materiál dopadá na dopravníkový pás, který je v klidu 

 Dopravovaný materiál dopadá na dopravníkový pás, který je v pohybu 

4.1 Teorie dopadu materiálu na dopravní pás v klidu 

τVi pádu tFlesa z dané výšky kolmo na dopravní pás má tFleso v okamžiku dopadu na pás 

kinetickou energii, která se rovná potenciální energii určené výškou dopadu a hmotnosti 

tFlesař 

 
層匝  ゲ 仕 ゲ  士匝 =仕 ゲ 賛 ゲ 酸 [J] (4.1) 

 

Na začátku svého volného pádu [3] se tFleso pohybuje vodorovnou rychlostí vH 

rovnobFžnF s rovinou dopadu (obr. 4.1). Pak tFleso tuto vodorovnou rychlost pVi zanedbaní 

odporu vzduchu udrží a dopadne na pás rychlostí v, která p^sobí jako výslednice 

vodorovné a svislé rychlosti. Její smFr je daný geometrickým součtem obou rychlostních 

složek. 
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Obr. 4.1 Rýchlostní složky pVi nárazu dopravovaného materiálu [3] 

τVi analýze p^sobení nárazu tFlesa na dopravní pás budu uvažovat jen se svislou složkou 

rychlosti. τodle podmínek, za kterých tFleso dopadá na dopravní pás je možné namáhání 

vyvolané v dopravním pase členit následovnFř 

 Když dopadne tFleso na dopravní pás bezprostVednF nad dopadový váleček nebo 

na jinou pevnou podložku (obr. 4.2 A), dochází ke stlačení pásu mezi tFlesem a 

podložkou. τás je namáhán bodovF na tlak. τorušení vložek je v takovém pVípadF 

závislé jen od odolnosti vložek proti pr^razu. τokud je odolnost dopravního pásu 

promFnlivá s tahovým zatížením v podélném smFru pásu, pak životnost vložek bude 

ovlivPovat jen tah v pase. 

 τokud tFleso dopadne do stVedu mezi dva dopadové válečky (obr. 4.2 B) namáhání 

v dopravním páse se zcela mFní. τás je opFt namáhán místnF na tlak, pVidávají se 

však ještF napFtí na tah v podélném a pVíčném smFru pásu. Kritériem pro trvanlivost 

vložek je tedy pevnost v tlaku a tahu. 

 Když tFleso dopadne do tFsné blízkosti dopadového válečku nastávají tVi varianty 

zatížení (obr. 4.2 C). τVi malé vzdálenosti bodu dopadu od válečku se pVi 

prodloužení pásu projeví ještF pVídavné smykové napFtí. Tento druh nárazu vyvolá 

nejménF vhodný pVípad napjatosti. 
 

 

 A B C 

Obr. 4.2 Alternativy namáhaní dopravního pásu pVi dopadu dopravovaného materiálu [3] 
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τokud pVi nárazovém namáhání nereflektujeme na časovou závislost, se kterou se šíVí 

nárazové procesy, pak je možné podle Hertzovy teorie plošného tlaku vypočítat pr^bFh 

namáhání v dopravním páse. Výpočet se provádí na dotykové ploše, na horní stranF 

dopravního pásu (na horní krycí vrstvF) podle rozdFlení stlačení, zakVivení dopadového 

válečku nebo jiné podložky. Na obr. 4.3 je znázornFn pr^bFh napFtí v tFlese jako d^sledek 

jeho dotykového tlaku. 

 

Obr. 4.3 RozdFlení napFtí v tFlese pVi namáhání tlakem [3] 

4.2 Dopad materiálu na dopravní pás v pohybu 

τVi pohybu dopravního pásu pVistupuje k dosud uvažovaným namáháním ještF namáhání 

odvozené ze zrychlení dopravovaného materiálu (obr. 4.4). Jelikož se dopravní pás bFhem 

nárazu materiálu pohybuje pod materiálem dále, nabude dopravovaný materiál od 

okamžiku styku s pásem zrychlení ve smFru pohybu pásu. Musíme zásadnF rozlišovat dva 

zrychlovací mechanismy, a to zrychlení tVecím spojením mezi dopravovaným materiálem a 

pásem a zrychlení tvarovým, stykem dopravovaného materiálu s pásem. τVi tVecím spojení 

bude dopravovaný materiál určitou dobu po pásu klouzat, až se jeho rychlost vyrovná 

rychlosti pásu. 

Mezi tFlesem a povrchem dopravního pásu vzniká kromF zrychlení tVecí silou i zrychlení 

tvarovým stykem. τVi zrychlení tvarovým stykem následkem pVíliš vysokých místních stisk^ 

dojde k deformaci a padající tFleso se uloží v krycí vrstvF dopravního pásu. Materiál je pak 

pásem bezprostVednF strhován s sebou (obr. 4.5). Čas, který je potVebný pro zrychlení 

tFlesa je závislý jedinF na smykové deformací krycí vrstvy dopravního pásu a je tedy 

mimoVádnF malý. V d^sledku toho vyskytující zrychlení se stává pVíliš velkým. Zrychlování 

dopravního materiálu tvarovým stykem vede v mnoha pVípadech k vytrhávání namáhané 

horní krycí vrstvy, což pozorujeme na mnoha poškozených površích dopravních pás^. 
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 Obr. 4.4 Zrychlovací pomFry pVi zrychlení tVecí 
sílou [3] 

 Obr. 4.5 Zrychlovací pomFry pVi zrychlovaní 
materiál^ tvarovým stykem [3] 

 

τád tFženého materiálu p^sobí krátkodobF (0,03 欠ž 0,07 嫌) velkou rázovou silou na 

dopravní pás a dopadovou stolici. Tato síla závisí na deformační schopnosti místa dopadu, 

tj. odporu proti stlačování dopravního pásu a jeho bezprostVedního okolí a na pomFru 

hmot mezi padajícím kusem tFženého materiálu a dopadovým místem [4]. τružné zavFšení 

dopadových stolic snižuje účinky rázové síly p^sobící na části dopadové stolice. 

Výška pádu 月 je závislá na konstrukčním uspoVádání pVesypového místa. Z hlediska 

namáhání dopravního pásu a celého dopadového místa pVi dopadu tFženého materiálu je 

nejvhodnFjším Vešením co nejmenší výška, ze které materiál dopadne na dopadovou stolici. 

Z výkresové dokumentace velkostroje KU 300 se výška pVesypu ze zadního pásu 

kolesového výložníku na pVedávací dopravní pás pohybuje od 1000 do 2 000 兼兼. 

 

5 Modelování dopadu horniny na dopravní pás pásového 
dopravníku 

5.1 Metoda počítačového modelování 

Metoda počítačového modelování je jednou z metod Vešení technických problém^. Její 

použití spočívá v provedení nFkolika krok^: 

 analýza primární soustavy a stanovení jejích vlastností, které jsou podstatné z 

hlediska Vešeného problému, 

 sestavení soustavy modelové tak, aby její vlastnosti byly obrazem všech vlastností 

soustavy primární, které jsou podstatné z hlediska Vešeného problému, 
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 transformace primárního problému na problém modelový, 

 volba metody Vešení transformovaného problému, volba odpovídajících 

softwarových a hardwarových prostVedk^, 

 provedení Vešení transformovaného problému s využitím modelové soustavy, 

 zpFtné zobrazení výsledk^ Vešení problému na modelové soustavF na Vešení 

problému primárního, 

 verifikace výsledk^. 

τoužití metody počítačového modelování je vhodné pro Vešení složitých problém^ a pro 

zkoumání nákladných technických zaVízení s vysokými požadavky na bezpečnost a 

spolehlivost nebo takových, která se nacházejí ve stadiu projektování. Tato metoda je 

použitelná pro vyšetVování budoucího i minulého chování zkoumaného objektu, a také pro 

zjiš¥ování pVíčin poruch a havárií. Její výhodou je, že umožPuje Vešení technického 

problému i bez fyzické výroby materiálního objektu. Konkretizací vstupních údaj^ m^že 

tato metoda vytváVet modely použitelné pro široké tVídy problém^ a variantní Vešení. To z 

ní činí rychlý a velice efektivní nástroj Vešitele nebo Vešitelského týmu. 

τodmínkou úspFšného použití metody počítačového modelování je nalezení všech 

vlastností reálné soustavy, které jsou podstatné z hlediska Vešeného problému, správného 

sestavení modelové soustavy a volby nebo vypracování vhodné metody Vešení problému 

transformovaného na soustavu modelovou. 

Více informací o metodF počítačového modelování včetnF jejího teoretického základu lze 

nalézt v [7], [8]. 

5.2 Modelování dopadu bloku horniny na dopravní pás 

Sestavení modelové soustavy dopadu bloku horniny na dopravní pás vychází z 

pVedpoklad^ stanovených na základF analýzy vlastností reálné (primární) soustavy 

vyhodnocených jako podstatné z hlediska Vešeného problémuř 

 celý dFj dopadu a s ním spojené jevy se odehrávají v úseku dopadové stolice, 

 blok horniny je rozmFrovF malý vzhledem k rozmFr^m pásu a dopadové stolice a je 

dokonale tuhý, 

 vodorovná rychlost pohybu bloku horniny je stejná jako rychlost pásu, na který blok 

dopadá, 

 pás je dokonale ohebný, 

 materiál pásu je považován za Kelvin-Voigt^v, 

 pVi dopadu horniny na pás se hornina pohybuje společnF s pásem ve svislém smFru, 

 dopad bloku horniny na pás je považován za ráz absolutnF plastický, 

 impaktní tyče jsou považovány za prutová tFlesa. 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



18 

 

Ve výpočtovém modelu je uváženoř 

 pVedpFtí pásu, 

 podélná poddajnost a tlumení pásu v úseku dopadové stolice, 

 hmotnost pásu v úseku dopadové stolice, 

 kontaktní tuhost a tlumení mezi pásem a rázovými tyčemi, 

 tlumicí prvky umístFné mezi pVíčná žebra nesoucí impaktní tyče a vnFjší rám, ke 

kterému je dopadová stolice pVipevnFna. 

V matematickém modelu není uváženoř 

 odpor prostVedí (vzduchu) proti pohybu kusu horniny. 

 

 

Obr. 5.1 Schéma zkoumané soustavy 

Schéma zkoumané soustavy je nakresleno na obr. 5.1. Celý dFj pádu horniny na dopravní 

pás je sledován od okamžiku jeho dotyku s pásem a lze ho rozdFlit na čtyVi fáze.  

τrvní fáze nastává okamžikem dotyku bloku horniny s pásem a končí okamžikem nárazu 

pásu (s horninou) na rázové tyče.  

Ve druhé fázi je pás v kontaktu s rázovými tyčemi a následnF se od nich odrazí a pohybuje 

se smFrem vzh^ru. σddFlením bloku horniny ležícího na páse od impaktních tyčí nastává 

tVetí fáze pohybu.  

Ve čtvrté fázi dochází k oddFlení bloku horniny od pásu a dále následuje jeho volný pohyb, 

dokud znovu nedopadne na pás a celý dFj se opakuje. 

V první fázi oblasti blok horniny dopadá na pás. NáslednF se pak spolu s pásem pohybuje 

ve svislém smFru. Setrvačné účinky pásu ve svislém smFru jsou uváženy pomocí jeho 

ekvivalentní hmotnosti. Náraz horniny na pás je považován za dokonale plastický. 

τo dopadu horniny na pás p^sobí na blok síly od obou vFtví pásu (vzhledem k místu 

dopadu) a vlastní tíha. Silová rovnováha deformovaného pásu je popsána rovnicemi 
0coscos 21  xPP NFF 

 (5.1) 

0sinsin 21  yPP NFF   (5.2) 
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FP je axiální síla p^sobící v pásu, která je vyvolána napínací silou a elastickou silou v 

d^sledku prodloužení pásu v úseku stolice po dopadu bloku horniny, Nx, Ny jsou 

vodorovná a svislá složka síly N, která p^sobí mezi pásem a blokem horniny (obr. 5.2), h1, 

h2 jsou úhly, o které se natočí zadní a pVední vFtev pásu vzhledem k vodorovnému smFru 

po dopadu horniny (obr. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 Schéma silového p^sobení mezi blokem horniny a pásem ve druhé oblasti 

  

τohyb horninového bloku spolu s pásem v první fázi je popsán pohybovými rovnicemi  
  xBPRB Nxmm  

 (5.3) 

   gmmNymm PRByBPRB    (5.4) 

kde mB je hmotnost bloku horniny, mPR je redukovaná hmotnost pásu, xB a yB jsou 

vodorovná a svislá souVadnice polohy kusu horniny v souVadné soustavF nakreslené na 

obr. 5.1, g je tíhové zrychlení a (..) vyjadVuje druhou derivaci podle času. 

τro úhly natočení pVední a zadní vFtve pásu platí z geometrického rozboru 

B

B

x

y
tg


1  (5.5) 

B

B

xL

y
tg




2  (5.6) 

L je délka dopadové stolice a xB, yB jsou x-ová a z-ova souVadnice polohy bloku horniny 

(vzhledem k souVadné soustavF podle obr. 5.1). 

Síla v pásu je dána jeho pVedpFtím vyvolaným napínací silou a dále elastickými a tlumicími silami zp^sobenými prodloužením pásu a jeho časovou zmFnou v d^sledku pr^hybu pásu

PPPPPNSP LkLkFF  
 (5.7) 

FNS je tah v pásu vyvolaný jeho pohonem, kP je axiální tuhost pásu, ┞P je součinitel 

viskózního tlumení materiálu pásu, ΔLP je prodloužení pásu v d^sledku jeho pr^hybu a (.) 

označuje první derivaci podle času. 

Tuhost, prodloužení pásu a jeho časová zmFna jsou dány fyzikálními a geometrickými vztahy 

L

SE
k PP

P   (5.8) 

  LyxLyxL BBBBP  2222
 (5.9) 

 
  2222

BB

BBBB

BB

BBBB
P

yxL

yyxxL

yx

yyxx
L











  (5.10) 
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EP je modul pružnosti materiálu pásu a SP je plocha jeho pVíčného pr^Vezu. 

τro Vešení pohybové rovnice (5.4) je nutno znát počáteční podmínky pro vertikální rychlost bloku spolu s pásem. Za pVedpokladu dokonale plastického rázu se rychlost bloku horniny spolu s pásem stanoví pomocí zákona zachování hybnosti ze znalosti hmotností a počátečních rychlostí (rychlosti 

dopadu horniny na pás, nulové rychlosti pásu ve svislém smFru) 

  21 BPRBBB ymmym    (5.11) 

  12 B

PRB

B
B y

mm

m
y 


  (5.12) 

21 , BB yy   jsou rychlosti bloku horniny ve svislém smFru v okamžiku tFsnF pVed dopadem a 

po dopadu bloku horniny na pás. Rychlost dopadu 1By  je dána výškou H, ze které blok 

padá, g je tíhové zrychlení 

gHyB 21 
 

Vodorovná složka rychlosti bloku horniny v okamžiku jeho dopadu na pás je rovna 

rychlosti pohybu pásu. 

Ekvivalentní hmotnost pásu mPR se stanoví z rovnosti kinetické energie soustavy p^vodní a redukované. τro rozložení rychlostí ve svislém smFru po délce pásu se pVedpokládá, že je stejné jako rozložení jeho pr^hyb^ pVi zatížení pásu ve svislém smFru silou p^sobící v místF bloku horn

xyym P

L

PBPR d
2

1

2

1 2

0

2     (5.13) 

┣P je mFrná hmotnost pásu (hmotnost pásu na jednotku jeho délky) a yP je pr^hyb pásu v 

místF o souVadnici x (obr. 5.3). 

 

Obr. 5.3 Rozložení deformačních posuv^ a rychlostí pásu po jeho délce 

Z geometrické úvahy lze pak vyjádVit rychlost pásu ve svislém smFru jako funkci podélné souVadnice x  

B

B

P y
x

x
y    (5.14) 

B

B

P y
xL

xL
y 




  (5.15) 

τo dosazení (5.14), (5.15) do (5.13) a po provedení integrace se získá vztah pro redukovanou hmotnost pásu

PPR mm
3

1
  (5.16) 

kde mp je hmotnost úseku pásu, který odpovídá délce dopadové stolice. Ze vztahu (5.16) 

také plyne, že ekvivalentní hmotnost pásu z^stává konstantní a nezávisí na místF dopadu 

nebo okamžité poloze bloku horniny. Do druhé fáze vstupuje blok horniny ležící na páse 

jeho nárazem na rázové tyče (obr. 5.1). 
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Obr. 5.4 Náraz pásu s blokem horniny na rázové tyče 

V d^sledku rázu se začne elasticky deformovat povrchová vrstva a prohýbat rázová tyč (obr. 5.5). Síla vyvolaná nárazem má elastickou i tlumicí složku. Vztahy (5.18), (5.1Ř) vyjadVují, že rázová kontaktní síla p^sobící na blok horniny m^že být jenom tlaková

   NBCNBCR yybyyckF  *

 (5.17) 

Jestliže 0* KBF , platí 
*

RR FF  . (5.18) 

V opačném pVípadF je 

0RF  (5.19) 

kC, bC jsou kontaktní tuhost a kontaktní součinitel tlumení rázových tyčí, yN je pr^hyb 

rázových tyčí v místF jejich kontaktu s pásem ve svislém smFru a c je šíVka mezery mezi 

pásem a rázovými tyčemi. 

 

Obr. 5.5 Schéma kontaktu mezi pásem a rázovou tyčí 

τVi známé hodnotF kontaktní síly je pohyb kusu horniny na páse dán pohybovými rovnicemi 

xBB Nxm 
 (5.20) 

   gmmFNymm PRBRyBPRB    (5.21) 

Složky síly Nx, Ny p^sobící na kus horniny se počítají podle vztah^ (5.1), (5.2). 

τ^sobením kontaktní síly mající elastickou a tlumicí složku se pohyb bloku horniny spolu s pásem zastaví a blok se začne pohy smFrem vzh^ru. Druhá fáze končí okamžikem, kdy se pás pVestane dotýkat rázové tyče, tj. když
cyy BN 

 (5.22) 

τo skončení druhé fáze nastává fáze tVetí. Blok horniny se pohybuje smFrem vzh^ru a jeho pohyb je popsán rovnicemi (5.3) a (5 otože blok horniny na páse jenom leží, tVetí fáze pohybu trvá tak dlouho, dokud kontaktní síla mezi pásem a horninou z^stává tlakovou. To platí, dokud

gyB   (5.23) 

τVi poklesu zrychlení bloku ve svislém smFru pod hodnotu -g, dojde k jeho oddFlení od pásu a blok se začíná pohybovat ve svislém i vodorovném smFru jako volné tFleso. Nastává čtvrtá fáze jeho pohybu daná pohybovými rovnicemi

0BBxm   (5.24) 

gmym BBB   (5.25) 
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a ta končí v okamžiku nového dopadu bloku na pás. Celý dFj se pak začíná opakovat. 

τro výpočet rázové síly p^sobící mezi blokem horniny a impaktní tyčí je nutno znát její 

pr^hyb v místF dopadu. Ten se určuje následujícím zp^sobem. 

Impaktní tyč je považována za prutové tFleso (nosník), které je pro účely výpočtu 

diskretizováno nosníkovými konečnými prvky [Ř]. K základnímu tFlesu byla prutová tFlesa 

pVipojena pomocí pružných a tlumicích element^ ovlivPujících deformační posuvy ve 

svislém smFru v místech odpovídajících polohám podpFrných žeber, s nimiž jsou impaktní 

tyče spojeny. Schéma impaktní tyče, její diskretizace a uložení jsou patrny z obr. 5.6. 

 

Obr. 5.6 Schéma impaktní tyče 

Za účelem snížení Vádu úlohy byla k sestavení pohybových rovnic pVíčného kmitání 

impaktních tyčí použita metoda rozvoje do vlastních tvar^. 

τVíčné kmitání tyčí je popsáno pohybovou rovnicí 

fKxxBxM    (5.26) 

kde M, B, K jsou matice hmotnosti, tlumení a tuhosti všech impaktních tyčí, na které 

dopadá blok horniny, x je vektor zobecnFných deformačních posuv^ a f je vektor pravé 

strany (vnFjšího zatížení). 

Metoda rozvoje do vlastních tvar^ vyžaduje stanovit vlastní čísla a vlastní vektory 

netlumené soustavy. To vede k Vešení standardního problému vlastních hodnot 

MV】KV   (5.27) 

V a ┇ jsou modální a spektrální matice. Matice ┇ je diagonální, každý diagonální prvek je 

pVedstavuje druhou mocninu vlastní kruhové frekvence (netlumené) impaktní tyče a 

každému vlastnímu číslu odpovídá jeden vlastní vektor. 

Uešení pohybové rovnice (5.26) se vyjádVí jako lineární kombinace zvoleného počtu n 

vlastních vektor^, které odpovídají nejnižším vlastním frekvencím impaktní tyče 





n

i

iip
1

vx  (5.28) 

nebo také  

pVx   (5.29) 

vi je i-tý vlastní vektor, pi je i-tá hlavní (normální) souVadnice, V je redukovaná modální 

matice (matice, jejíž sloupce jsou tvoVeny zvoleným počtem nejnižších vlastních vektor^) a 

p je vektor hlavních (normálních) souVadnic impaktní tyče. 
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Po substituci (5.29) do (5.28) a po pronásobení rovnice (5.26) zleva maticí transponovanou 

k redukované modální maticí se získá redukovaná pohybová rovnice popisující pVíčné 

kmitání impaktní tyče 

fVpVKVpVBVpVMV
TTTT

   (5.30) 

a po úpravF 

fpKpBpM    (5.31) 

M , B , K  jsou redukované matice hmotnosti, tlumení a tuhosti impaktní tyče, f je 

redukovaný vektor pravé strany (vnFjšího zatížení). 

V pVípadF, že je uvážen jen první vlastní tvar, je pohyb tyčí popsán jen jednou pohybovou 

rovnicí. 

Jestliže na blok horniny ležící na páse p^sobí rázová síla FR, pak na impaktní tyče p^sobí 

síla reakční -FR. Jestliže místo dopadu neodpovídá uzlu po diskteretizaci impaktních tyčí 

(obr. 5.7) nebo v pr^bFhu rázu se posune mimo uzel, je nutno tuto sílu do pVilehlých uzl^ 

transformovat 

R
R

R F
xx

xx
F

12

2
1 


  (5.32) 

R
R

R F
xx

xx
F

12

1
2 


  (5.33) 

x1, x2 jsou souVadnice dvou sousedních uzl^, xR je souVadnice bodu dopadu bloku horniny 

na impaktní tyč, FR1, FR2 jsou složky rázové síly transformované do dvou sousedních uzl^. 

 

Obr. 5.7 Vzájemná poloha uzl^ a bodu rázu na prvku 

σbdobnF se počítá i deformační pr^hyb yR impaktních tyčí v bodF rázu, pokud ten neleží v 

uzlu. τrotože tvarová funkce nosníkových prvk^ je polynomická tVetího stupnF, pak pro 

deformační posuv v místF o souVadnici xR platí 

01

2

2

3

3 axaxaxay RRRR 
 (5.34) 

Koeficienty polynomu a0, a1, a2, a3 se stanovují z deformačních posuv^ a natočení v uzlech 

impaktních tyčí, mezi nimiž rázový bod leží. Jejich výpočet vede na Vešení soustavy 

lineárních algebraických rovnic 

1011

2

12

3

13 yaxaxaxa 
 (5.35) 
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1112

2

13 23 yaxaxa   (5.36) 

2021

2

22

3

23 yaxaxaxa   (5.37) 

2122

2

23 23 yaxaxa   (5.38) 

y1, y2 jsou pr^hyby impaktních tyčí v uzlech o souVadnicích x1, x2 a (') označuje první 

derivaci pr^hybu podle polohové souVadnice (geometrický význam je natočení impaktních 

tyčí). 

Z provedené analýzy plyne, že v první fázi se pohyb bloku horniny Vídí pohybovými 

rovnicemi (5.3), (5.4), ve druhé (5.20), (5.21), ve tVetí zase (5.3), (5.4) a ve čtvrté (5.24), (5.25). 

τočáteční podmínky na počátku následující fáze odpovídají kinematických parametr^m 

pohybu bloku (jeho posuvu a rychlosti ve vodorovném a svislém smFru) na konci fáze 

pVedcházející. 

 

6 Návrh mEUení, mEUení a výsledky mEUení součinitele 
tlumení tlumiče stolice  

6.1 Návrh mEUení součinitele tlumení 

Navrhovaný postup pro stanovení součinitele tlumení vychází z deformace bloku 

mFVeného materiálu vyvolaného pádem závaží (obr. 6.1). Blok je na spodní stranF spojen s 

masivní základovou deskou a na horní stranF je k nFmu pVipojena deska, na kterou dopadá 

závaží a jejíž hmotnost je mnohem menší, než je hmotnost závaží. τo dopadu závaží ze 

známé výšky dojde ke stlačování mFVeného bloku. τVi dosažení maximální deformace se 

stlačování zastaví a následnF dojde k pohybu závaží smFrem vzh^ru. 

 
 

Obr. 6.1 Schéma mFVené soustavy 

τVi známé tuhosti bloku zkoumaného materiálu se parametry tlumení (součinitel lineárního 

tlumení, součinitel viskózního tlumení) určí z mFVení geometrických veličinř počáteční výšky 

závaží nad dopadovou deskou a maximálního stlačení bloku. 
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Ve fázi stlačování zkoumaného materiálu je pohyb závaží popsán pohybovou rovnicí 
gmykybym ZZMZMZZ    (6.1) 

mZ je hmotnost závaží, bM je součinitel lineárního tlumení zkoumaného materiálu, kM je 

jeho tuhost, g je tíhové zrychlení, yZ je posuv závaží (stlačení bloku zkoumaného materiálu) 

a (.), (..) označují první a druhou derivaci podle času. 

Uešení pohybové rovnice (5.1) za pVepokladu podkritického tlumení má tvar 

Gt

t

Z yCteCy   )sin( 21   (6.2) 

C1, C2 jsou integrační konstanty, i je součinitel doznívání, ┓t je vlastní kruhová frekvence 

tlumeného kmitání, t je čas a yG je partikulární integrál. Ten lze stanovit odhadem podle 

tvaru pravé strany pohybové rovnice (5.1) 

M

Z
G

k

gm
y   (6.3) 

τro vlastní kruhovou frekvenci tlumeného kmitání platí 
22  t  (6.4) 

Z

M

m

k
2  (6.5) 

kde ┓ je vlastní kruhová frekvence netlumeného kmitání soustavy. 

Vztah pro rychlost pohybu závaží se stanoví derivací vztahu (6.2) pro výchylku podle času 

)cos()sin( 2121 CteCCteCy t

t

tt

t

Z      (5.6) 

Integrační konstanty C1, C2, součinitel doznívání i a čas zastavení pohybu závaží se určí z doplPujících podmínek
  00 Zy  (6.7) 

  00 vyZ   (6.8) 

  ZMAXZZ yty   (6.9) 

  0ZZ ty  (6.10) 

v0 je rychlost dopadu závaží na blok mFVeného materiálu, yMAX označuje jeho maximální 

stlačení. 

τo dosazení vztah^ (6.7) - (6.10) do (6.2) a (6.6) se získá soustava čtyV nelineárních algebraických rovnic, kde neznámými jsou i

0)sin( 21  GyCC  (6.11) 

02121 )cos()sin( vCCCC t    (6.12) 

ZMAXGZt

t
yyCteC Z 

)sin( 21    (6.13) 

0)cos()sin( 22  CtCt ZttZt   (6.14) 

Rychlost dopadu závaží na mFVený blok z výšky h pVi zanedbání odporu vzduchu je dána vztahem  

ghv 20   (6.15) 

τro součinitel viskózního tlumení ┞V a součinitel lineárního tlumení pak platí 
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M

Z
V

k

m  2
  (6.16) 

MVM kb   (6.17) 

Tuhost bloku mFVeného materiálu lze stanovit z mFVení jeho deformace ΔG pVi známém zatížení, napV. pVi zatížení vlastní tíhou závaží, které je na nFj položeno

G

Z
M

gm
k


  (6.18) 

Uešení pohybové rovnice (6.1) za pVedpokladu nadkritického tlumení má tvar 

G

tt

Z yeCeCy  21

43

  (6.19) 

kde C3, C4 jsou integrační konstanty a ┢1, ┢2 jsou koVeny charakteristické rovnice 

22

1    (6.20) 

22

2    (6.21) 

yG je partikulární integrál odhadnutý podle tvaru pravé strany pohybové rovnice (6.3) 

Vztah pro rychlost pohybu závaží se stanoví derivací vztahu (6.1Ř) pro výchylku podle času 
tt

Z eCeCy 21

4231

    (6.22) 

Integrační konstanty C3, C4, součinitel doznívání i a čas zastavení pohybu závaží se určí z doplPujících podmínek (6.7) (6.10). τo jejich dosazení do vztah^ (6.21) a (6.22) se získá soustava čtyV nelineárních algebraických rovnic, kde neznámými jsou s pVihlédnutím k (6.20) a (6.21) i

043  GyCC , (6.23) 

04231 vCC   , (6.24) 

ZMAXG

tt
yyeCeC ZZ  21

43

 , (6.25) 

021

4231  ZZ tt
eCeC
  . (6.26) 

Rychlost dopadu závaží na mFVený blok je dána vztahem (6.15). Součinitel viskózního 

tlumení ┞V a součinitel lineárního tlumení bM se pak stanoví ze vztah^ (6.16) a (6.17). 

Součinitel viskózního tlumení se pak vypočte v obou pVípadech z mFVení výšky dopadu závaží h a maximálního stlačení bloku mFVeného materiálu . Aby tlumení bylo podkritické (slabé), musí platit

  . (6.27) 

τro nadkritické (silné) tlumení platí 

  . (6.28) 

6.2 Popis mEUícího zaUízení 

Na Ústavu logistiky pr^myslu a dopravy TU v Košicích [10] bylo navrhnuto, zkonstruováno 

a vyrobeno zkušební zaVízení, na kterém jsme provádFli zkoušky odolnosti proti pr^razu 

impaktních tyčí a mFVili součinitel tlumení tlumiče dopadové stolice.  
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Tabulka 6.3: NamFVené hodnoty z prvého dopadu beranidla pro impaktní tyče s 

dodatečným vyztužením 

koncovka m [kg] dopad. výška [m] pr^hyb [mm] rázová síla [kN] 

koule 90 1.000 24 28.910 

koule 90 1.494 31 34.767 

koule 90 2.001 33 39.446 

koule 90 2.501 33 43.968 

koule 105 2.498 35 51.375 

jehlan 105 2.501 46 46.735 

 

6.4 Výsledky druhého mEUení tlumiče dopadové stolice a impaktních 
tyčí 

τrotože mFVené výsledky nebyly podle očekávání, bylo provedeno nové mFVení, kde byla  

použita vysokofrekvenční kamera a mFVič frekvencí. MFVení probFhlo na stejném zaVízení 

na TU v Košicích a podle stejné problematiky, pouze mFVicím zaVízením byla 

vysokorychlostní digitální kamera Trouble Schooter a mFVič frekvencí MicroVibe P CMVL 

3850. 

 

6.4.1 MEUení rázové síly u impaktních tyčí 

MFVení probFhlo s beranidlem o hmotnosti 105 kg a bylo provedeno na dvou typech 

impaktních tyčí. τrvní byla tyč se zesílenou ocelovou výztuží, označena jako ZσV a druhá 

impaktní tyč mFla hliníkovou výztuž. Cílem tohoto mFVení bylo zjištFní pevnosti tFchto 

nových tyčí. τVi mFVení 1 až 4 byla použitá vysokorychlostní kamera. τro mFVení 1.V, bylo 

místo kamery použito zaVízení pro snímaní frekvence vibrací. 

 

Tabulka 6.4: NamFVené hodnoty z druhého mFVení impaktních tyčí 

Impaktní tyč Číslo mFVení Výška dopadu v [m] 
Hloubka vtlačení h 

[mm] 

Velikost rázové síly 

[kN] 

ZOV 1 2,001 36 46,584 

ZOV 2 2,498 40 50,482 

ALV 3 1,998 44 46,764 

ALV 4 2,501 48 51,924 

ZOV 1V 2,001 37 45,499 
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6.4.2 MEUení rázové síly na tlumiči dopadové stolice 

τVi mFVení beranidlem s polokulovým hrotem o pr^mFru 25 mm a zatížením o hmotnosti 

50 kg byly na tlumiči provedeny zkoušky pomoci vysokofrekvenční kamery a rovnFž bylo 

použito zaVízení pro mFVení vlastní frekvence kmitání. Výsledky mFVení pomocí 

vysokofrekvenční kamery jsou označeny pod čísly 1 a 2. U mFVení 3 a 4 bylo použito 

mFVení vlastní frekvence kmitání. 

 

Tabulka 6.5: NamFVené hodnoty z druhého mFVení tlumiče dopadové stolice 

Číslo mFVení Dopadová výška v [m] Hloubka vtlačení [mm] Rázová síla [kN] 

1 0,499 7 12,233 

2 1,002 16 16,608 

3 0,502 8 12,567 

4 0,510 11 12,684 

 

6.5 Vyhodnocení mEUení součinitele tlumení pružiny 

Realizace mFVení součinitele tlumení prokázala, že navržená metodika je správná. V 

procesu vyhodnocování namFVených výsledk^ se však ukázalo, že nFkteré z pVedpoklad^ 

nebyly splnFny s dostatečnou pVesností (napV. dostatečnF tuhé spojení pružiny s masivní 

základovou deskou). τroto pro účely počítačových simulací byly použity hodnoty tlumení 

pryžových materiál^ odhadnuté na základF údaj^ získaných z literatury. Z výsledk^ mFVení 

uvedených napV. v pracích [21], [22] plyne, že součinitel tlumení pryžových materiál^ m^že 

být VádovF až 103 krát vyšší než u ocelí. Na základF tFchto údaj^ byly odhadnuty parametry 

tlumení pryžových materiál^ proto pro účely počítačových simulací. 

 

7 Simulace dopadu horniny na dopadové místo  

7.1 Technické a technologické parametry soustavy 

Dopravní pás 

2 500 mm délka stolice 

1 400 mm šíVka pásu 

15,7 mm tlouš¥ka pásu 

500 MPa modul pružnosti materiálu pásu 

1 100 kgm-3  hustota materiálu pásu 
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4,0 m/s rychlost pohybu pásu 

0.01 s  součinitel viskózního tlumení materiálu pásu 

138 kN napínací síla pásu 

 

Impaktní tyče 

5  počet impaktních tyčí zachycujících padající blok horniny 

20 mm šíVka mezery mezi pásem a impaktní tyčí 

212 kNm-1 tuhost kontaktu mezi pásem a impaktní tyčí 

0.05 s   součinitel viskózního tlumení materiálu (kontakt mezi pásem a impaktní tyčí) 

16  počet konečných prvk^ diskretizace impaktní tyče 

2 500 mm; délka impaktní tyče 

414 mm2  plocha pVíčného pr^Vezu impaktní tyče 

46 268 mm4  kvadratický moment plochy pVíčného pr^Vezu impaktní tyče 

7 800 kgm-3  hustota materiálu impaktní tyče 

200 GPa modul pružnosti materiálu impaktní tyče 

0,00001 s součinitel viskózního tlumení materiálu impaktní tyče 

2,1 MNm-1 tuhost pružiny mezi nosným žebrem a vnFjším rámem stolice 

22 kNsm-1 součinitel tlumení pružiny mezi nosným žebrem a vnFjším rámem stolice 

6 ks  počet pružin 

 

Blok horniny 

100 kg hmotnost 

800 mm dopadová výška  

1 100 mm vzdálenost dopadu na pás od okraje stolice (mFVeno ve smFru pohybu pásu)  

 

Fyzikální parametry 

9.80665 ms-2  tíhové zrychlení 

 

Kontaktní tuhost mezi pásem a impaktní tyčí byla odhadnuta na základF Hertzova vztahu 

pro kontakt kulového a rovinného tFlesa (blok horniny byl považován za kouli o hmotnosti 

a hustotF materiálu odpovídajícího bloku horniny a impaktní tyč za rovinné tFleso). 

Trajektorie pohybu bloku horniny vzhledem k nepohyblivé části soustavy je znázornFna na 

obr. 7.1. DFj začíná okamžikem kontaktu bloku s pásem a končí jeho uvolnFním a 

odskokem od pásu.  
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Obr. 7.1 Trajektorie bloku horniny po dopadu na pás 

Na obr. 7.2 až 7.4 je znázornFn časový pr^bFh zrychlení nosných žeber ve svislém smFru. 

Krátká prodleva na počátku (nulové zrychlení) je zp^sobena tím, že materiál nejprve 

dopadne na pás, který se s ním prohýbá, a až po pVibližnF 7 ms blok spolu s pásem narazí 

na rázové tyče. Ráz se projeví témFV okamžitým nár^stem zrychlení (záporná hodnota 

znamená, že zrychlení je orientováno proti pohybu bloku horniny, pohyb bloku horniny je 

brzdFn). 

 
 

Obr. 7.2 Zrychlení žebra 2 ve svislém smFru (výška pádu 800 mm 

 

 

Obr. 7.3 Zrychlení žebra 3 ve svislém smFru (výška pádu 800 mm) 
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Obr. 7.4 Zrychlení žebra 4 ve svislém smFru (výška pádu 800 mm) 

Dopad horniny vede k rozkmitání žebra, které se však rychle utlumí, což svFdčí o účinnosti 

tlumicích prvk^, kterými je žebro spojeno s vnFjší konstrukcí. Výsledky počítačových 

simulací ukazují, že maximální zrychlení je kolem 12 až 15 m/s2, což je v dobré shodF s 

výsledky mFVení. τásový charakter pr^bFhu mFVeného zrychlení je zp^soben tím, že na 

rozdíl od počítačových simulací, kdy byl zkoumán dopad jednoho bloku, horninové bloky 

na pás dopadají spojitF a jejich účinky se superponují.  

 

8 MEUení dynamiky dopadových míst na nakládacím 
výložníku kolesového rypadla KU 300/13 s girlandami a 
rypadle KU 300/30 s dopadovou stolici s impaktními tyčemi 

MFVení bylo provádFno na dvou velkostrojích KU300 a to na rypadle KU 300/30 

s dopadovou stolici s impaktními tyčemi a na rypadle KU 300/13 klasickou dopadovou 

stolici s girlandami. MFVení probFhlo podle pVedem zpracované metodiky mFVení a 

prokázalo, že dopadová stolice s impaktními tyčemi velmi dobVe tlumí rázy na dopravním 

páse pásového dopravníku zp^sobených tFživem, a tím podstatnF snižuje počet pr^raz^ na 

dopravním páse nakládacího výložníku. 

 

8.1 Výsledky mEUení 

Výsledky mFVení, které jsou na níže uvedených obrazcích s časovými a frekvenčními spektry 

to jednoznačnF prokazují. 

Na obrázku č. 8.1 ÷ 8.4 jsou časové pr^bFhy namFVené na dopadové stolici s impaktními 

tyčemi rypadla KU 300/30 v pVíslušných bodech ve zrychlení (g), které slouží pro další 

výpočty. MFVení bylo provádFno pVi tFžbF rypadla a tedy i s dopravou materiálu.  
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τásmo dominantních frekvencí u starého konstrukčního provedení bylo 0 – 25 Hz, u nové 

konstrukční varianty se pásmo zmenšilo 0 - 5÷18 Hz, což znamená pokles v pr^mFru o 

50 %. 

Charakter dominantního spektra u staré konstrukce má tvar významné frekvence 

s postranními pásmy, u nové konstrukce má tvar pásového charakteru nebo blízký 

pásového. 

 

Obr. 8.1 Dopadová stolice na KU300/30, pás 1400, dle výkresu č. 08Ř7-000-000 a výkresu 08Ř7-001-

000, mFVící místo č. 1 – horní pVíruba, časový pr^bFh kmitání ve zrychlení s vyznačenými  
dominantními frekvencemi. MFVení bylo provádFno pVi dopravF horniny 

.  

Obr. 8.2 Dopadová stolice na KU300/30, pás 1400, dle výkresu č. 08Ř7-000-000 a výkresu 08Ř7-001-

000,mFVící místo č.1 – spodní pVíruba, časový pr^bFh kmitání ve zrychlení s vyznačenými 
dominantními frekvencemi. MFVení bylo provádFno pVi dopravF horniny. 
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Obr. 8.3 Dopadová stolice na KU300/30, pás 1400, dle výkresu č. 08Ř7-000-000 a výkresu 08Ř7-001-

000, mFVící místo č. 2 – horní pVíruba, časový pr^bFh kmitání ve zrychlení s vyznačenými 
dominantními frekvencemi. MFVení bylo provádFno pVi dopravF horniny  

 

Obr. 8.4 Dopadová stolice na KU300/30, pás 1400, dle výkresu č. 08Ř7-000-000 a výkresu 08Ř7-001-

000 mFVící místo č. 2 – spodní pVíruba, časový pr^bFh kmitání ve zrychlení s vyznačenými 
dominantními frekvencemi. MFVení bylo provádFno pVi dopravF horniny. 

 

Obr. 8.5 RozmístFní mFVicích míst na velkostroji 
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Obr. 8.6 MFVicí místa na dopadové stolici 

 

9 Výsledky opotUebení dopadové stolice po roce provozu 

τo jednom roce provozu na dole Bílina, Severočeské doly, a.s., Chomutov byla provedena 

kontrola impaktních tyčí dopadové stolice včetnF celé konstrukce a stupnF poškození 

dopravního pásu na nakládacím výložníku rypadla KU 300/30, na kterém byla dopadová 

stolice nasazena. τo rozpojení dopravního pásu, který mFl délku 50 metr^, jeho dopravní 

rychlost byla 4 m/sec, ŠíVka pasu 1 400 mm. Typ dopravního pásma byl τ 1 000/4+2, 5+2 

kategorie AA a teoretická výkonost kolesa 1 500-3 600 m3/hod. τVi kontrole dopravního 

pásu nebyly na jeho povrchu zjištFna žádná místa, kde by byl dopravní pás poškozen 

v d^sledku pr^razu. 

τokud se týče poškození impaktních tyčí, zde k poškození nFkterých došlo, ale velikost 

poškození byla vzhledem k množství dopraveného materiálu velmi malá. Na obrazcích č. 

Ř.1 a č. Ř.2jsou zobrazeny místa poruch. Jak je z obrázku zVejmé, došlo vlivem dopadové 

síly k poškození povrchu tyčí a k posunutí nFkterých tyčí, což zp^sobilo jejich porušení. I 

pVes tento fakt však bylo toto poškození hodnoceno provozovatelem vzhledem k množství 

pVepraveného materiálu velmi malé. 
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Obr. 9.1 Poškození dopadové stolice dopadem materiálu 

 

Obr. 9.2 Poškození dopadové stolice posunutím impaktních tyčí 

9.1 Hodnocení 

Na základF provFrky poškození impaktních tyčí na pVesypu s impaktními tyčemi lze 

konstatovat, že Vešení pVesypu tímto zp^sobem je velmi vhodné, náklady na opravy 

dopadové stolice s impaktními tyčemi jsou čtyVikrát menší. τo úpravF Vešení vlastního 

uchycení jednotlivých tyčí bude doba do výmFny jednotlivých impaktních tyčí ještF delší. 
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10 ZávEr 

τo d^kladném prostudování dané problematiky týkající se pr^raz^ dopravníkových pás^, 

jejich teoretické oblasti a praktického ovFVení jsem došel k následujícím závFr^m. τokud se 

týče problematiky matematického modelování dopadu horniny na dopravní pás, tady jsem 

musel pVistoupit na určité zjednodušení a to proto, že problematika dynamiky je velmi 

složitá a prakticky nejsme schopni všechny faktory ovlivPující vlastní kmitání ve výpočtech 

zahrnout. 

Velmi problematické je také pVesné stanovení modulu pružnosti dopravního pásu, 

součinitele viskózního tlumení materiálu pásu a dalších faktor^. 

MFVení na velkostrojích nebyla také jednoduchá, a to pVedevším z hlediska bezpečnosti 

práce. Zpracováním doktorské disertace jsem dospFl k závFru, že dopadové stolice 

s impaktními tyčemi mohou být použity nejen na velkostrojích, ale také na pVesypových 

stanicích dálkové pásové dopravy, která patVí na povrchových dolech mezi nejd^ležitFjší. 

Další vývoj by mFl jít cestou zlepšení tlumič^ dopadové stolice a to pVesto, že bFhem 

ročního provozu nedošlo k žádné poruše na této části zaVízení. Výzkum by mFl také 

pokračovat smFrem ke snížení hmotnosti dopadové stolice a novým konstrukčním Vešením 

uchycení a rychlejší výmFny impaktních tyčí v pVípadF jejich poškození.  

Doktorská disertační práce analyzuje nové konkrétní Vešení snížení pr^raz^ dopravníkových 

pás^ na povrchových dolech. 
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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá problematikou dynamiky dopadové stolice s impaktními tyčemi 

na pásovém dopravníku rýpadla KU 300. V podstatF se jedná o Vešení problematiky snížení 

pr^raz^ dopravních pás^ na dopravních cestách velkostroj^ a také u dálkové pásové 

dopravy. Jelikož hlavním problémem poškození dopravního pásu je dynamika dopadu 

dopravované horniny, Veším celou problematiku z tohoto hlediska. Toto Vešení m^že 

podstatnF ovlivnit ekonomiku dopravy v lomech, protože v současné dobF jsou roční 

náklady na pryžové pásy v Severočeských dolech, a.s. cca 350 milion^ korun. V úvodní části 

jsem provedl pVehled současného Vešení dopadového místa na povrchových dolech. V 

následující části je pak vypracován matematický model dopadu horniny na dopadovou 

stolici s impaktními tyčemi. Aby se mohl matematický model použít, bylo nutné zjistit 

součinitel tlumení tlumič^ umístFných na dopadové stolici. τroto se muselo provést mFVení 

součinitelé tlumení gumových tlumič^ s talíVovými pružinami, které dopadovou stolici 

tlumí. Následující části tvoVí vlastní výpočet dynamiky dopadového místa. τro ovFVení 

vlastního vypočtu jsem provedl mFVení dynamiky dopadové stolice s impaktními tyčemi a 

to pVímo pVi provozu kolesového rýpadla KU 300/30 na Dole Bílina. Zde bylo také 

provedeno mFVení napínací síly dopravního pásu, kterou jsem potVeboval pro matematický 

model. Abych mohl vyhodnotit výsledky mFVení dynamiky dopadové stolice s impaktními 

tyčemi a s klasickým Vešením s girlandami, provedl jsem mFVení i na rýpadle KU 300/13 

s klasickou dopadovou stolicí. ZávFrem pak je srovnání výsledk^ navrženého 

matematického modelu a výsledk^ mFVení dynamiky dopadové stolice s impaktními tyčemi 

pVímo v provoze.  

 

 

Abstract 

The PhD thesis deals with problems of dynamics of the impingement stand with impact 

bars of a belt conveyer of the KU300 excavator. It focuses on the proposal of a 

technological solution for reducing the punctures of conveyer belts used on gigant 

excavators transport routes and long-distance belt conveying. The main problem is the 

belt demage caused by the rock blocks impingements. Its solution can significantly 

influence the transport economy in quarries as the present expenses on the transport 

routes are about 350 millions of crowns per one year. The introductory part of the thesis 

contains a summary of the impingement stand design solutions used in open pit mines 

nowadays. Next the mathematical model of the rock impingement on the stand equipped 
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with impact bars is presented. To apply the model, it was necessary to find out the 

damping coefficient of the dampers placed under the transversal ribs supporting the 

impact bars. It required to perform the measurements of damping parameters of the 

rubber dampers with disc springs which are used to attenuate the stand vibrations. In the 

next part, the thesis concentrates on computational simulations with the goal to 

investigate behavior of the impingement stand. The stretching force of the belt conveyer 

needed as one of the input parameters of the developed mathematical model and the 

stand oscillations to verify the simulation results were measured during the operating 

regime of the digging-wheel excavator KU 300/30 in the Bílina open pit mine. The 

following measurements carried out on the KU 300/30 excavator having a classical 

impingement stand enable to evaluate behavior of the new stand design with the impact 

bars and to compare it with the traditional roller variant. In the last part of the thesis there 

are compared results obtained by the simulations using the developed computational 

model with those acquired by the oscillations measurements on the impingement stand 

with the impact bars during the excavator operation. 
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5.  1994  -  4. 1995  Hlavní mechanik DNT 

5.  1995  -  9. 1996  Hlavní inženýr závodu skrývek DNT 

10. 1996  -  12. 2002  Ueditel závodu skrývek DNT 

1. 2003  -  9. 2006  Ueditel Doly Nástup Tušimice 

2. 10. 2006 - 12. 2007  Ueditel Doly Bílina 

1. 2008  -  aktuálnF Výrobní Veditel Severočeské doly, a.s. 
     Člen pVedstavenstva Severočeské doly, a.s. 
 

12 Curriculum Vitae 

Name: JiVí Neruda 

Born: 27th May 1957 

Nationality: czech 

Education: 

1976 - 1981 VŠB σstrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 
Mechanical Technology 

1972 - 1976 High school SτŠ - Chomutov, engineering 

Work experience: 

 

8.  1981  -  10. 1982  Practise - DNT 

11.  1982  -  11. 1983  Mechanic of shift - DNT 
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12.  1983  -  4. 1990  Head officer of  department of care funds 

5.  1990  -  4. 1994  Head of operations - upkeep of the mining plant  

5.  1994  -  4. 1995  Leading mechanic DNT 

5.  1995  -  9. 1996  Leading engineer for surface arrangement of mine DNT 

10.  1996  -  12. 2002  Manager for of surface arrangement of mine DNT 

1.  2003 -  9. 2006  Manager of Doly Nástup Tušimice (DNT) 
10.  2006  -  12. 2007  Manager of Doly Bílina 

1.  2008  -  actual  τroduct manager Severočeské doly, a.s. 

      Member of board Severočeské doly, a.s. 
 

 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com


