
  
 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 Fakulta strojní 

Katedra výrobních strojů a konstruování 
 
 
 
 

 
 

 

Konstrukční návrh pásového dopravníku pro úpravnu 
uhlí 

 
 

Engieneering design of belt conveyor for coal 
preparation plant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:   Milan Pižl 
 
Vedoucí bakalářské práce:   Prof. ing. Horst Gondek, DrSc. 
 
 
 
 

Ostrava 2012 



Konstrukční návrh pásového dopravníku v úpravně uhlí Milan Pižl  

 

VŠB – TU Ostrava  Stránka 2  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konstrukční návrh pásového dopravníku v úpravně uhlí Milan Pižl  

 

VŠB – TU Ostrava  Stránka 3  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Konstrukční návrh pásového dopravníku v úpravně uhlí Milan Pižl  

 

VŠB – TU Ostrava  Stránka 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místopřísežné prohlášení studenta 
 
 
 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně po 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 
 
 
 
 
V Ostravě:     21.5.2012 …………………………………. 
 podpis studenta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Konstrukční návrh pásového dopravníku v úpravně uhlí Milan Pižl  

 

VŠB – TU Ostrava  Stránka 5  

 

 
Prohlašuji, že 

 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb., autorská zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

„VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

 souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě uložena 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o kvalifikační práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřou licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na 

výsledek její obhajoby. 

 
 

V Ostravě:     21.5.2012 
 
 …………………………………. 
 podpis studenta 
 
 
 
Jména a příjmení autora práce:   Milan Pižl 

 
Adresa trvalého pobytu autora práce:  Mostecká 2229/21, Teplice, 41501 

 

 

 



Konstrukční návrh pásového dopravníku v úpravně uhlí Milan Pižl  

 

VŠB – TU Ostrava  Stránka 6  

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
PIŽL, Milan. Konstrukční návrh pásového dopravníku pro úpravnu uhlí: bakalářská práce. 

Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a 

konstruování, 2012, 45 s. Vedoucí práce: prof.Ing. Gondek, Horst.DrSc. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části bakalářské práce je 

rozdělení pásových dopravníků, ve druhé je popis jednotlivých částí, třetí část obsahuje 

základní výpočet pásového dopravníku dle zadaných hodnot a ve čtvrté části je řešen 

základní výpočet pohonu. 

 
 
 
 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
 
PIŽL, Milan. Engineering design of belt conveyor for coal preparation plant: thesis. 

Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department 

of Production Machines and Design, 2012, 45 p Supervisor: Prof. Ing. Gondek, Horst. 

DrSc. 

 

The thesis is divided into four main parts. In the first part of this work is the 

distribution conveyor, the second is a description of individual parts, the third partcontains 

the basic calculation of the conveyor according to the specified values, and the fourth 

part is solved by the basic calculation of the drive. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

 
L Délka dpopravníku [m] 

B Šířka dopravního pásu [m] 

Dv Průměr horního a dolního válečku [m] 

FB Odpor v ohybu pásu na bubnu a v ložiskách bubnu [N] 

FDOV Maximální dovolená síla [N] 

F Obvodová síla na poháněcím bubnu [N] 

Fc Odstředivá síla [N] 

Fč Odpor čističe pásu [N] 

FN Nabíhající síla [N] 

FO Odbíhající síla [N] 

F1 Síla potřebná k překonání pohybových odporů dop. [N] 

F2 Síla potřebná k překonání dopravní výšky [N] 

Fp Odpor v ohybu pásu na  bubnu a v ložiskách bubnu [N] 

P Potřebný provozní výkon dopravníku [kW] 

Sp Požadovaný průřez náplně pásu [m2] 

Q Zvolený dopravní výkon [t·hod-1] 

PM Jmenovitý výkon elektromotoru [kW] 

nM Otáčky elektromotoru [min-1] 

JM Moment setrvačnosti motoru [kg·m-2
] 

MN Moment elektromotoru [N·m] 

MM Jmenovitý moment motoru [N·m] 

MSM Moment od zatížení dopravníku redukovaný na hřídel motoru [N·m] 

MDM Dynamický moment od zpožďování posuvných a rotačních hmot [N·m] 

JB Moment setrvačnosti [kg·m-2
] 

ip Převodový poměr [-] 

nB Počet brzd [-] 

kB Součinitel bezpečnosti brzdy [-] 

kφ Koeficient plnění [-] 

Mp Měrná hmotnost pásu [kg·m-1
] 

mvs Měrná hmotnost rotujících částí válečků dolní větve [kg·m-1
] 

mrvs Hmotnost rotujících válečků spodní větve [kg] 

mv Měrná hmotnost rotujících částí válečků [kg·m-1
] 

mvh Měrná hmotnost rotujících částí válečků horní větve [kg·m-1
] 

mrvh Hmotnost rotujících válečků horní větve [kg] 

nč Počet čističů pásu [-] 
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nB Počet nepoháněných bubnů [-] 

nvd Počet válečků ve spodní stolici [-] 

nvh Počet válečků v horní stolici [-] 

mq Měrná hmotnost dopravovaného materiálu [kg·m-2
] 

ts Rozteč spodních válečkových stolic  [m] 

th Rozteč horních válečkových stolic [m] 

Fn Normálová síla [N] 

v Dopravní rychlost dopravníku [m·s-1] 

v0 Rychlost kterou se materiál pohybuje podél shrnovače [m·s-1] 

tB Doba rozběhu (brzdění) dopravníku [s] 

kb Součinitel součinnosti [-] 

η Účinnost poháněcí stanice [-] 

ηmax Maximální účinnost poháněcí stanice [-] 

Q Zvolený dopravní výkon [t·hod-1] 

   Dynamický sypný úhel [0] 

ρs Sypná hmotnost [kg m-3] 

αG Geometrický úhel opásání [rad] 

l3 Délka středního válečku [m] 

Db Průměr poháněcího válce [m] 

fw Měrný pohybový odpor [-] 

JS1 Moment setrvačnosti spojky mezi motorem a převodovkou [N·m] 

JS2 Moment setrvačnosti spojky mezi převodovkou a bubnem [N·m] 

MB1 Brzdný moment potřebný k zastavení dopravníku [N·m] 

μc Maximální účinnost poháněcí stanice [-] 

μ Součinitel tření mezi bubnem a pásem [-] 
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1 Úvod 

Pásové dopravníky patří mezi dopravníky kde je unášecím prostředkem nekonečný 

dopravní pás který, obíhá mezi poháněcím a vratným bubnem. Dopravník může mít i 

několik poháněcích a vratných bubnů například v případě při přepravě na dlouhé 

vzdálenosti například v dálkové pásové dopravě v povrchových dolech. Hlavní využití je 

v dopravě surovin a materiálů ve všech odvětvích průmyslu jako je např. strojírenství, 

stavebnictví, hutnictví a při těžbě a zpracování nerostů. Samotná konstrukce dopravníku 

je vybavena dalšími důležitými konstrukčními prvky pro plynulý provoz. Pásové 

dopravníky se využívají hlavně pro přímočarou vodorovnou ale i úklonnou přepravu. 

Využívány jsou, jak ve vnitropodnikové dopravě v technologických objektech například 

v úpravnách uhlí nebo mimopodnikové dopravě jako jsou dálkové pásové dopravníky, 

které se používají k přepravě vytěženého materiálu od rýpadla do již zmíněné úpravny.  

Sypké materiály je možno dopravovat dovrchně do 180  a úpadně do -120. Používají se na 

krátké, střední ale i velké vzdálenosti. Jejich výhodou je plynulá doprava, bezhlučnost, 

bezpečný a spolehlivý chod a jednoduchá konstrukce se snadnou montáží a demontáží. 

V současné době je to nejrozšířenější prostředek na přepravu materiálu. 
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2 Rozdělení pásových dopravníků 

Podle tažného elementu: 

a) S gumovým pásem nebo pásem z PVC 

b) S ocelovým pásem 

c) S celogumovým pásem 

d) S pásem z drátěného pletiva 

Podle nosné konstrukce: 

a) Stabilní 

b) Pojízdné 

c) Přestavitelné 

Podle sklonu: 

a) Vodorovné 

b) Šikmé 

c) Úklonné 

d) Lomené 

Podle počtu hnacích bubnů: 

a) Jednobubnové 

b) Vícebubnové 

 
Pásové dopravníky jsou dále děleny do dvou základních skupin: 

 

a) pásové dopravníky pro dálkovou dopravu (DPD) 

b) pásové dopravníky pro technologickou  dopravu 
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Obr. 1 Dálková pásová doprava (DPD) [1] 

 Dopravníky pro dálkovou pásovou dopravu se vyznačují velkým dopravním výkonem, 

rychlostí, délkou a šířkou dopravního pásu. U (DPD) se používá obvykle šíře pásu 1800 

mm ale větší. 

Dopravníky používané v technologii jsou kratší, užší a jejich šíře se pohybuje od 900 

mm do 1800 mm. Charakterizují se především přepravou mezi jednotlivými 

technologickými procesy. Pro technologické úseky v báňském průmyslu jsou nejběžnější 

korýtkové dopravníky. Základním tvarem korýtkového dopravníku v příčném průřezu je 

korýto s rovným dnem a šikmými bočnicemi. Úhel zešikmení záleží na úhlu uložení 

krajních válečků. Nejběžněji to je 200 nebo 300   

Výhody korýtkového vedení horní větve: 

 vyšší průřez náplně pásu zvýší i jeho dopravní výkon 

 zajišťuje lepší vedení pásu a minimalizuje jeho vybočení 

mezi další výhody tohoto dopravníku jsou nízké pořizovací náklady a nároky na 

údržbu. 

 
 

Obr. 2 Příčný řez korýtkem dopravníku [2] 
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3 Popis konstrukce pásového dopravníku 

 

3.1 Hlavní části pásového dopravníku 

 
 Poháněcí stanice 

 Poháněcí válec 

 Vratný válec 

 Konstrukce dopravníku 

 Dopravní pás 

 Válečky nosné větve 

 Napínací část dopravníku 

 příslušenství 

 

3.1 Poháněcí stanice pásového dopravníku 

Poháněcí stanice slouží k zajištění pohybu pohonu dopravníku a skládá se 

z elektromotoru, spojky, převodové skříně a poháněcího bubnu. V případě plynujících 

dolů se používají elektromotory v nevýbušném provedení nebo vzduchové motory. Spojky 

mezi motorem a převodovkou bývají ve většině případů pružné (u jednobubnových 

pohonů do 30      ) u dvoububnových pohonů se používají hydraulické rozběhové, které 

vyrovnávají prokluzem obvodové rychlosti hnacích bubnů. 

 

 

 

Obr. 3 El.motor Siemens 1LA7166-4 [3] 
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V praxi jsou dvě možnosti pohonu 

 Asynchronní elektromotor, který je spojen ke spojce s převodovkou, která 

pohání hřídel poháněcího bubnu 

 Pohon elektrobubnem 

 

3.2 Poháněcí buben 

Poháněcí buben tvoří ve většině případů trubka navařená na hřídeli nebo je na ni 

nasazena pomocí klínu a drážky. Jeho průměr je o jednu velikost větší než vratný buben. 

Poháněcí buben se skládá z obvodového pláště, dvou čel a z osy pro uložení hřídele. 

Hřídel bude uložena v usměrňovačích s radiálními ložisky. 

V Severočeských Dolech se převážně používají hnací bubny s pogumovaným 

pláštěm ale i bubny s povrchem hladkým. Mezi hlavní výhody bubnů s pogumovaným 

pláštěm patří hlavně zamezení prokluzů v případě přepravy vlhkých materiálů. Ta je dána 

především klimatickými podmínkami. Pogumované poháněné bubny snižují 

opotřebovávání pláště bubnu a spodní vrstvy dopravního pásu. Důležitým parametrem je 

součinitel tření (μ) viz. tabulka 1 Doporučené nejmenší průměry bubnů jsou uvedeny v 

ČSN 26 0378 Mezi povrchem bubnu a plochou pásu. Drážkovaný povrch pak zlepšuje 

odvod nečistot a případné vody z bubnu. 

 

 

Obr. 4 Pogumovaný poháněcí buben [4] 

 

U poháněcích bubnů s hladkým pláštěm je plášť bubnu vyroben svinutím plechu, na 

kterém jsou přivařena čela. Čela těchto bubnů jsou z plechu, litá nebo kovaná. 
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Nevýhodou těchto bubnů je nízký součinitel tření a používají se především 

v technologických objektech, kde jsou výkony dopravníků menší než například u dálkové 

pásové dopravy (DPD) z těchto důvodů se ocelový poháněcí buben s hladkým pláštěm 

nedoporučuje používat ve ztížených podmínkách. 

 
K potlačení prokluzu pásového dopravníku můžeme zvolit jednu z těchto možností: 

a) potažení bubnu materiálem s vyšším koeficientem tření 

b) zvětšením průměru hnacího bubnu 

c) zvětšení úhlu opásaní pomocí přídavného válečku  

 
Tabulka 1 Orientační hodnoty součinitele tření μ [2] 

 

 

3.3 Vratný buben 

Vratný buben je podobně jako poháněcí buben vyroben s hladkým pláštěm kde je 

plášť bubnu vyroben svinutím plechu, na kterém jsou přivařena čela. V dopravník se 

zadanými parametry bude vratný buben zároveň i napínací. Průměry vratných bubnů 

bývají menší, než poháněcích bubnů. Osa bubnu bude uložena v usměrňovačích 

s radiálními ložisky. Usměrňovače nebudou připevněny na pevno ale s vůlí, protože 

vratný buben bude plnit i funkci napínací. Napínání pásu bude prováděno mechanicky. 

Vratný buben vyrovnává prodloužení pásu, které plyne z trvalé deformace v průběhu 

provozu. Samotné napínání je řešeno dvěma šrouby, pro každý ložiskový domek jeden.  
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Obr. 5 Ocelové hladké bubny [5] 

 

3.4 Konstrukce dopravníku 

Konstrukce pásové dopravníku tvoří ve většině případů příhradové konstrukce. Ta se 

skládá z rámu, na který jsou při smontování navařeny nebo přišroubovány válečkové 

stolice, které tvoří korýtko dopravníku kterým je materiál unášen. Konstrukce je složena 

z pevných dílů, které jsou z profilové oceli. Pokud je to konstrukčně možné, tak u 

stabilních dopravníků na hlavních dopravních trasách bývá konstrukce uchycena v 

betonových patkách a v ideální výšce pro údržbu pásového dopravníku. Výhody korýtkové 

přepravy materiálu v horní větvi má dvě výhody 

 Zvýší se průřez náplně dopravníku a tím tedy i dopravní výkon 

 Zajistí lepší vedení lepší vedení pásového dopravníku a minimalizuje jeho 

případné vybočení. 

 

 

 
 

Obr. 6 Článek trati dopravníku [2] 
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3.5 Dopravní pás 

Dopravní pás je nekonečný prvek obíhající okolo poháněcí a vratné stanice a slouží 

převážně k přepravě materiálů. Dopravní pás se skládá z nosné kostry a z horních a 

dolních krycích vrstev s bočními okraji viz. (Obr.7) Nejvíce namáhanou částí je nosná 

kostra, která přenáší veškerá tahová namáhání v dopravním pásu a většinou je složena 

z textilních vložek. Horní a dolní krycí vrstvy Dopravního pásu jsou z PVC. 

Požadavky kladené na dopravní pás: 

  Vysoká odolnost proti opotřebení otěrem 

  Vysoká životnost 

  Vysoká podélná tuhost 

  Minimální navlhavost 

  Schopnost odolávat účinkům střídavého namáhání 

 

Konstrukce pásu: 

 1. Boční okraj 

 2. Horní krycí vrstva 

 3. Pogumované textilní vložky 

 4. Spodní krycí vrstva 

 

 
 

Obr. 7 Průřez dopravním pásem [6] 
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Vzhledem k zadaným hodnotám jako je délka konstrukce pásového dopravníku a jeho 

rychlosti je gumotextilní pás nejvhodnější. Na dlouhé vzdálenosti a pro vysoké zatížení a 

rychlost jsou vhodné ocelokordové dopravní pásy. Dopravní pásy s polyamidovou kostrou 

mají vysokou elasticitu, pevnost v tahu a vysokou odolnost vůči průrazům a proto jsou 

vhodné pro dopravu velkých nákladů na střední a dlouhé vzdálenosti. Mají vysoký modul 

pružnosti s malou průtažností a dobrou teplotní stabilitu. Dopravní pás je dodáván 

výrobcem jako nespojený, takže ke spojení dojde až po samotné instalaci na konstrukci 

dopravníku pomocí spojovacích elementů. 

 
Ke spojování dopravních pásů se využívají tyto dva druhy spojů: 
 

1. Mechanické spojování – při tomto druhu spojení se používají ocelové spony a 

toto spojení je rozebíratelné.  

Používají se v místech, kde je předpokládána změna umístění a délka pásu a 

kde nehrozí, že ocelové spony poškodí součásti dopravníku, jako jsou 

poháněcí a vratné bubny, nebo například stěrače. Výhodou tohoto spojení je 

poměrně rychlé provedení. Nevýhodou je naopak nízká životnost takového 

spoje. Požadavky na tato spojení jsou, že pevnost spoje bude o 50% větší, 

než je jmenovitá pevnost pásu. 

2. Lepené spoje – zde se jedná o nerozebíratelné spoje. 

První možnost takového spoje je lepení za studena. Tento druh spojení se 

využívá ke spojení nových pásů nebo například při drobných poškozeních jako 

jsou drobné průrazy pásu. Další možností je spojení za tepla vulkanizací 

V Úpravně Uhlí Ledvice (ÚUL) se pásové dopravníky spojují dle možností 

manipulace. Při spojování dopravního pásu v dobře přístupných podmínkách se používá 

vulkanizační souprava viz. (Obr.8) a doba schnutí je 8 hod ve špatně přístupných místech 

se dopravní pás spojuje lepidlem jako například Vulkoplast. Schnutí takto lepeného spoje 

trvá přibližně 12 hod. 
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Obr. 8 teplovulkanizační jednotka [3] 

 

  
 
 

Obr. 9 Druhy lepení pásů [2] 

 

3.6 Válečky nosné větve 

Válečkové stolice horní větve mohou být ve tří nebo dvouválečkovém uspořádání. 

Tříválečková osazená stolice nosné větve viz. (Obr.12) ponese dopravní pás od vratného 

válce k poháněcímu a vytvoří korýtko pro dopravu materiálu. Jednotlivé válečky budou ve 

stolici uloženy v držácích z ohnuté ploché oceli viz. (Obr.13). Povrchy válečků můžou být 

buď z hladké oceli, nebo pogumované. Pod místo dopadu materiálu na pás se používají 

válečky dopadové. Jsou to válečky z tvrdé pryže, která jsou jako klasické válečky uloženy 

v ose. Tyto válečky zabraňují nebo alespoň zmenšují riziko průrazů v pásu při dopadu 

větších kusů dopravovaného materiálu na dopravní pás. 
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Obr. 10 Pogumovaný dopadový váleček [7] 

Válečková stolice bude ke konstrukci namontována šroubovým spojem pro lepší 

výměnu při údržbě, ale může být i přivařena. Ve stolici budou dva krajní a jeden středový 

váleček. Délky krajních i středových válečků budou v této práci 465 mm a průměry 133 

mm. Rozměry válečků nosné větve volím dle tabulky viz. (tab.2). Rozteč válečkových 

stolic v nosné větvi bude 1000 mm. 

 

 

Obr. 11 Hladký ocelový váleček nosné větve [7] 

 

Tabulka 2 Délky nosných válečků [2] 
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Obr. 12 Osazená třířadá válečková stolice 

 

3.7 Nosné válečky vratné větve 

Ve vratné větvi pásového dopravníku budou válečky ve stolici uloženy podobně jako 

ve stolici horní válečkové větve v držácích z ohnuté ploché oceli s tím rozdílem, že tyto 

nebudou tvořit korýtko, ale budou v rovině. 

 

 

 

Obr. 13 Držák válečků ve spodní větvi [7] 

 

Používá se jedno, dvou nebo tříválečkové vedení. Povrchy válečků můžou být 

z hladké oceli, nebo je možno použít válečky diskové viz. (Obr.14) které plní i funkci 

otěrovou tzn. že stírají z pásu nečistoty podobně jako stěrače ovšem v omezené míře.  

V této pracím volím rozteč válečkových stolic vratné větve 3000 mm 
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Obr. 14 Diskový váleček [7] 

 

3.8 Stěrače 

Čelní stěrače vynikají dlouhou životností a kvalitním setřením zbytků dopravovaného 

materiálu. Stíraný materiál padá do otěrových násypek, která je svedena na navazující 

dopravní pás. Přepravovaný materiál obzvláště vlhký se lepí na dopravní pás, válečky a 

poháněcí a vratné bubny. Ke stírání nálepů z pásu se používají stěrače vnitřní a vnější. 

Vnější stěrače zbavují z pásu nečistoty hned po přeložení materiálu a bývají umístěny 

v místech čela bubnu. Další stěrač se montuje do míst těsně za poháněcí buben a tedy již 

na vratnou větev dopravního pásu. Otěry z tohoto stěrače jsou svedeny do otěrových 

přesypů. Vnitřní stěrač bude namontován těsně před vratným bubnem, který tak bude 

chráněn před vniknutím nežádoucích předmětů mezi plášť a dopravní pás. Pro zadanou 

délku dopravníku a druh přepravovaného materiálu navrhuji právě tyto tři stěrače. 

 

 
Obr. 15 Čelní stěrače pásu [ME Systems s.r.o.] [8] 
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Obr. 16 Příklad uložení stěračů [ME Systems s.r.o.] [8] 

 

3.9 Napínání dopravního pásu 

Napínání pásového dopravníku je konstrukčně voleno podle délky dopravníku. U 

krátkých vodorovných nebo úklonných dopravníků se používá jako napínací část vratný 

buben, který je napínán mechanicky pomocí posuvných šroubů viz. (obr.17). 

 

 
 

Obr. 17 vratný buben s napínáním pásu [2] 

 

U dlouhých dopravníků je napínání řešeno napínacími stanicemi ve kterých je uloženo 

závaží viz. (Obr. 18). 
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Obr. 18 Napínání dopravního pásu závažím ÚUL 

 

Jedná se o napínací zařízení, kde je napínací silou závaží uložené v napínacích 

stanicích (klecích). Je to jednoduché zařízení, které nevyžaduje žádnou dodávku energie. 

 

3.10  Boční vedení dopravního pásu 

Slouží k utěsnění a usměrnění materiálu po dopadu do korýtka dopravního pásu. 

Boční vedení pásu bude z ocelového plechu, který bude navařen na konstrukci násypky  

dopravníku viz. (Obr19). Na bočním vedení bude šroubovým spojem namontováno 

vyměnitelné gumové boční vedení. Jedná se o gumový pás o šířce 300 mm. Náklady a 

nároky na údržbu jsou v tomto případě minimální a docílíme tím utěsnění materiálu na v 

korýtku dopravníku. 

 

 
 

Obr. 19 boční vedení pásu ÚUL  
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3.11 Násypky 

Násypky se používá k překládání dopravovaného materiálu na dopravní pás. 

Jsou dva druhy násypek: 

 Násypka je součástí pásového dopravníku viz. (Obr.20)  

                         Kde je dopravovaný materiál přeložený na jiný dopravník 

 Násypka není součástí pásového dopravníku 

Jsou tam, kde materiál dopadá na pás po předešlé technologické operaci např. ze 

zásobníků. 

Násypka je vyrobena z ocelových plechů. Má klínovitý tvar a je připevněna 

šroubovými spoji. Vnitřní obložení bude z vyměnitelných ocelových desek, které zabraňují 

poškození pláště násypky. Spodní část násypky je opatřena po obvodu bočním vedením, 

které zabraňuje materiálu v přesypání a má i funkci těsnící a omezující úniku prašných 

částic do okolí. Tyto násypky bývají navíc opatřeny zkrápěcím zařízením. To tvoří 

například čtveřici trysek, která je umístěna v horním krytu násypky v místě přesypu tedy 

asi metr před poháněcím válcem. 

 

 

 
Obr. 20 Násypka dopravního pásu ÚUL 
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4 Výpočet základních parametrů pásového dopravníku 

 Zadané parametry pásového dopravníku:    

                                                                                                                                                                                      

Dopravovaný výkon ……....................500 [t·hod-1] 

Šířka pásu ………...................1200 [mm] 

Dopravovaná délka .…...............................17 [m] 

Rychlost dopravníku ..………………..1,72 [m·sec-1] 

 

 
 

Obr. 21 Schéma tříválečkového uspořádání [2] 

 
 

4.1 Požadovaný průřez náplně pásu Sp [m
2
] 
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4.2 Volba šířky dopravního pásu B [m] a výpočet náplně pásu S [m
2
] 

 

Pro tříválečkové uspořádání bude platit: 

S – průřez náplně pásu [m2] 

          

        
 

 
         

 

 
    

    
               

       

  
 

 
             

 

 
                     

              

 

Výpočet b1 - světlá šířka bočního vedení: 

                                  

                              

          [m] 

 

4.3 Plocha průřezu náplně S1 [m
2
] 

Výpočet plochy průřezů pásového dopravníku          : 
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4.4 Plocha průřezu náplně S2 [m
2
] 

 

       
      

 
        

      

 
       

       

          
            

 
         

            

 
        

               

 

4.5 Ložná šířka dopravního pásu B a výpočet náplně pásu S [m
2
] 

B=                  

Pro dopravní pás šířky B=1200      platí: 

 

 
Délka středního válečku l3 = 465 [mm] 

úhel sklonu bočních válečků    
λv = 30 [

0
] 

 

                [1.6] 

               

           

 

Dynamický sypný úhel [0] 

    
            í     15 [0] 

 
 
 

Porovnání S a Sp: 

 

Musí být splněno, že největší plocha průřezu náplně pásu bude větší než požadovaný 

průřez náplně pásu. 



Konstrukční návrh pásového dopravníku v úpravně uhlí Milan Pižl  

 

VŠB – TU Ostrava  Stránka 30  

 

 

S = Největší plocha průřezu náplně pásu [m2] 

Sp = Požadovaný průřez náplně pásu [m2] 

 

S ≥ Sp – můžeme pokračovat ve výpočtu 

S ˂ Sp - nutno upravit v B, β 

S >> Sp – vhodné upravit v B 

S = 0,1548 [m2] 

Sp = 0,1153 [m] 

0,1548 ≥ 0,1153 

S ≥ Sp   podmínka splněna  

 

4.6 Měrná hmotnost dopravovaného materiálu [kg·m
-2

] 

 
mq – měrná hmotnost dopravovaného materiálu 
  

   
 

     
 

 
                        
          
      

 

   
   

        
 

 

                  

 

4.7 Volba pásu 

 

Dopravní pás volím gumotextilní od firmy Matador typ P 1600/4, 5+5 odolný proti 
opotřebení dodává firma VVVMost.cz [6] 
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Tabulka 3 Parametry pásu 

Šíře 
  1200 [mm] 

Síla pásu 
14 [mm] 

Tloušťka horní krycí vrstvy 
4 [mm] 

Tloušťka dolní krycí vrstvy 
4 [mm] 

Minimální průměr hnacího bubnu 
630 [mm] 

Hmotnost 1m2 pásu 
21,2 [kg·m-2] 

Pevnost 
200 [N·m] 

 

4.8 Měrná hmotnost dopravního pásu [kg·m
-2

] 

 

mp - hmotnost [1m2] dopravního pásu: 

 
               

            

                  

 

4.9 Výpočet válečků [kg·m
-2

] 

 

Válečky navrhuji dle katalogu Tranza [8] 

 

4.9.1 Měrná hmotnost rotujících částí válečků horní větve [kg·m-2] 

 

Hmotnost rotujících válečků horní větve              

Počet válečků v horní stolici                                          

Rozteč horních válečkových stolic                                
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Průměr horního a dolního válečku                                   

     
       

  
  [1.9] 

     
     

 
 

                   

 

4.9.2 Měrná hmotnost rotujících válečků dolní větve [kg·m
-2

] 

Hmotnost rotujících válečků dolní větve                           

Počet válečků ve spodní stolici                                         

Rozteč spodních válečkových stolic                           

 

     
       

  
 

       

     
      

 
 

                  

 

4.9.3 Měrná hmotnost rotujících válečků [kg·m
-2

] 

             
 

      

            

                   

 

4.9.4 Obvodová síla na poháněcím bubnu [N] 

                
  

      

 

Výpočet síly F1 [N] 
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Je to síla potřebná pro překonání pohybových odporů dopravníku. 

                 Délka dopravníku                          

Měrný pohybový odpor                    

    Měrná ohybová hmotnost                      

                                    

                                            

                 

 

Výpočet síly F2 [N] 

Je to síla k překonání dopravní výšky. 

V této práci řeším vodorovný pásový dopravník a proto je zde síla F2=0 

Výpočet síly FN1 [N] 

                      

                        

               

 

Minimální urychlovací délka Ln [m] 

Součinitel tření mezi materiálem a bočním vedením                 

   
     

 

      
 

       

   
        

          
 

               

 
 
Výpočet síly FN2  [N] 
 

Je to odpor setrvačných sil v místě nakládání v oblasti urychlování: 
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Výpočet síly Fp [N] 

Mezi tyto síly se řadí přídavné a vedlejší odpory dopravníku 

 
Odpor v ohybu pásu na  bubnu a v ložiskách bubnu: 

                      volím          

-počet nepoháněných bubnů             

-odpor čističů pásu  č        ž                í   č            

 
-počet čističů pásu             
 

                       
       

                            

               

 

Výpočet obvodové síly F na poháněcím bubnu [N] 
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5 Základní výpočet výkonu pohonu 

 

5.1 Potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku [kW] 

 

        

     
   

     
 

kb – součinitel součinnosti (1,1 ; 1,22), volím 1,12 

η – účinnost poháněcí stanice (0,85 ; 0,95), volím 0,95 

μc – maximální účinnost poháněcí stanice (0,95 ; 1,0) volím 0,95 

             

 

       
            

        
 

                           

 

5.2 Volba elektromotoru 

Na základě výpočtu volím elektromotor typu 1LA7166-4  od firmy Siemens [10] 

 
 

Tabulka 4 Parametry zvoleného elektromotoru 

Jmenovitý výkon elektromotoru PM=15 [kW] 

Otáčky nM= 1460 [ot·min-1] 

Moment setrvačnosti motoru JM=0,052 [kg·m2] 

Jmenovitý moment motoru MM= 98,1 [Nm] 
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5.3 Volba poháněcího a vratného bubnu podle šířky pásu 

 
Poháněcí buben: 
 
 
Tabulka 5 Parametry poháněcího bubnu 

Šířka pásu 1200 [mm] 

Průměr bubnu Db=1280 [mm] 

Moment setrvačnosti JB1 1280 [kg·m2] 

Hmotnost 8308,35 [kg] 

 

Vratný buben: 

 

Tabulka 6 Parametry vratného bubnu 

Průměr bubnu D=1280 mm 

Průměr bubnu Db=1280 [mm] 

Moment setrvačnosti JB1 1280 [kg·m2] 

Hmotnost 4176.95 [kg] 

 

5.4 Volba převodovky [-] 

 

   
  

 
             

   
    

       
        

             

  volím převodovku  typu SK11382 od firmy NORD Gear [11] 
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Tabulka 7 Parametry převodovky 

Moment setrvačnosti převodovky Jp=0,126 [kg·m-2] 

Hmotnost převodovky 2144 [kg] 

 

5.5 Volba spojky 

  volím pružnou spojku od firmy NORD Gear 

 

Tabulka 8 Parametry pružné spojky NORD GEAR 

Moment setrvačnosti spojky JS1=0,0123        

 

  volím pružnou spojku GG25-70/70 od firmy Tyma [12] 

 

Tabulka 9 Parametr pružné spojky Tyma 

Moment setrvačnosti spojky mezi 

převodovkou a bubnem 

JS2=0,365       

 

5.6 Kontrola dopravníku na rozběh [N·m] 

    
 

  
          

 

    
 

       

    
 

 
                  

 

          
 

                 

       

32,62 ˂ 98,1   pohon vyhovuje 
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5.7 Kontrola brzdy [N·m] 

 

kB  - součinitel bezpečnosti brzdy (1,3 ; 2,1), volím 1,3 

ηmax – maximální účinnost poháněcí stanice, volím 0,95 

Dynamický moment od zpožďování posuvných a rotačních hmot MDM: 

 

      

                      
 

    
 

     

  
 

 

     
 

   
                 

    
   

  
 

  
 

       

 

    

 
 
 
                                  

 

         

 
                            

         
      

 
 
 
 

 
    

 
 

                

 

Brzdný moment potřebný zastavení dopravníku MB1 [N·m] 

    
 

  
                            

    

   
     

       

    
 

 
                                        

    

    
      

                 

 

5.8 Volba brzdy 

 volím brzdu elektromagnetickou brzdu EBM od firmy Siemens pro zvolený pohon                

1LA7166-4 [13] 

Brzdný moment – MB= 250 [N·m] 

137,66 ˂ 250,   MB1 ˂ MB   Brzda vyhovuje 
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5.9 Tahy v dopravním pásu F0, Fr [N] 
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6 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se nejprve zaměřil na teoretický úvod, ve kterém jsem 

stručně popsal jednotlivé části dopravníku a rozšířil jsem je o příslušné fotografie. V další 

části této práce jsem početně řešil jednotlivé části pásového dopravníku, dle zadaných 

parametrů. Výpočet jsem provedl dle normy ČSN-ISO 5048 a skript Polák, J., Pavliska, J., 

Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. ES VŠB-TU Ostrava, 2001. Celým výpočtem 

jsem splnil podmínky např. že skutečný průřez náplně musí být vetší než požadovaný 

průřez náplně průřezu pásu, stejně tak i dovolené namáhání v tahu dopravního pásu 

nebylo překročeno. Tato práce mi byla přínosnou zejména v rozšíření znalostí 

v konstruování a navrhování pásových dopravníků. 
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