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Obr.:1a) Uzavřená materiálová smyčka 
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Neustálé zvyšování nároků na dopravu materiálu se odráží již v samotném návrhu 

konstrukce nových dopravních strojů a zařízení. Tento tlak stimuluje výrobce k hledání nových 

cest vedoucích k intenzifikaci provozních parametrů a optimalizaci konstrukčních řešení.  

V rámci projektu 

MPO na kterém participují 

Strojírny Podzimek se 

strojní fakultou ČVUT 

probíhá výzkum a vývoj 

pasových dopravníků.  

Nové teoretické 

postupy a výpočetní 

modely vyžadují 

experimentální podložení a 

verifikaci. V laboratořích 

ČVUT probíhá podrobný 

výzkum chování pasových dopravníků. Výzkum běží paralelně ve dvou větvích. První větev je 

zaměřena na část pohonu, tedy hnací motor, převodovku, bubny, válečky, tažný element, stěrače, 

boční vedení, odpor dopravovaného materiálu a všechny další prvky které kladou odpor při 

dopravě materiálu. Druhá větev se zabývá nosnou konstrukcí. Optimalizace konstrukce vychází 

z rozsáhlých výpočtů metodou konečných prvků a výsledky jsou verifikovány analytickou cestou 

a hlavně experimentálně pomocí tenzometrických měření.  

 

 

Pro měření bylo vyvinuto laboratorní stavebnicové stanoviště, které svou skladbou 

umožňuje zmapovat vliv a chování každého jednotlivého prvku v mechanismu pasového  
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dopravníku (obr.:2,3,4) . V laboratoři je 

odpor simulován brzdným převodovým 

elektromotorem, který je typově shodný 

s hnacím.  Laboratorní stand využívá dvojice 

identických pohonů, a je sestaven jako 

elektricky uzavřená smyčka. Má tedy hnací a 

brzdný elektromotor, kdy brzdný elektromotor 

pracuje v generátorickém režimu a je elektricky 

spojen s motorem hnacím. Ze sítě je tedy 

hrazena jen část energie připadající na ztráty.  

Celý obvod je regulován s momentovou zpětnou 

vazbou.  

 
Obr.:1b) Uzavřená materiálová smyčka schema 

 
Obr.:2)Laboratorní stanoviště 
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Aby tyto laboratorní výsledky měly dostatečnou vypovídací schopnost, bylo nejprve 

nutné zjistit jak jsou dopravníky v reálném provozu zatěžovány.  V areálu Strojíren Podzimek 

proběhlo měření, kde bylo sestaveno měřící stanoviště skládající se ze tří pasových dopravníků a 

jednoho mezioperačního zásobníku (násypka s pasovým podavačem) (obr.1a,b). Dopravníky 

s podavačem byly sestaveny do uzavřené smyčky tak, že umožňovaly „nekonečný“ materiálový 

tok.  

 

 

 
obr.:9)Dynamické zkoušky 

 
obr.: 7)Proměnný materiálový tok 
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Obr.:3) Model laboratorního 
                       stanoviště 

 
obr.:8)Hlcení dopravníku 

 
Hnací motor 

Brzdný motor 

Akcelerační převodovka 

Měřená převodovka 

Snímač MKI 

Snímač MKII 

IRC I 

IRC II 

T1 

T2 

Hnací buben 

Radiální přítlačná 
síla Vratný buben 

 
Obr.:4) Model laboratorního stanoviště 

 

 
obr.:10) Detail dynamických zkoušek 
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Během měření byly simulovány běžné provozní ale i extrémní stavy ke kterým v provozu 

s reálným materiálem může dojít (hlcení dopravníku, zahlcení přesypu, rozjezd plného 

dopravníku, rozjezd „přimrznutého“ dopravníku, klenbování materiálu v násypce(obr.6), rozjezd 

„zamrznuté“ násypky, prokluz bubnu). Během těchto měření bylo snímáno zátěžné spektrum 

působící na pohon dopravníků a zásobníku s podavačem, to vše samozřejmě v závislosti na 

velikosti objemu materiálového toku který byl regulován výstupem z násypky.  

 
Tyto zátěžné mapy(obr. 7,8,9,10) tedy dále umožňují simulaci těchto stavů i v 

laboratorních podmínkách na stavebnicovém stanovišti. Touto simulací jsme schopni dále přesně 

v laboratorních podmínkách změřit chování všech dílčích členů mechanismu, tak jak by 

v běžném  provozním prostředí nebylo možné. Toto parciální rozčlenění je nezbytné pro kvalitní 

popis chování stroje jako celku.  Dále umožňuje kvalitní porovnání nových konstrukčních řešení 

které jsou také posuzovány.  

 

 

 
Obr.:6) Klenbování zamrzlé násypky 

 
Obr.:5) Záběh převodovek 

 
                Obr.:11)Měřená frakce A                                 Obr.:12)Měřená frakce B  
                (střední zrnitost 4÷8 mm)                                (střední zrnitost 0÷4 mm) 
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Obr.:15) Model s reálnými OP pro tenzometrická měření 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Závěr: 

 Pohony dopravních zařízení, stejně jako jejich konstrukční mohutnost bývají v reálném 

provozu často předimenzovány. Děje se tak proto, že v provozu  nastávají extrémní stavy, které 

dosud nebyly souhrnně popsány ani zmapovány. Měřením na uzavřené materiálové smyčce jsme 

tyto stavy zmapovali, a získali tak cenné zátěžné mapy. Tyto mapy dále slouží k simulaci 

popsaných stavů v laboratorním prostředí při dílčích měření, kde by nebylo možné kvůli 

nárokům měřící techniky na čistotu prostředí měřit přímo v provozu. Předmětem laboratorního 

zkoumání je určení vlivu jednotlivých komponent na chování zařízení jako celku.  

Cílem celého výzkumu je  optimalizace výkonových a konstrukčních parametrů dopravních 

zařízení. Například v oblasti konstrukce mostních polí již bylo dosaženo kladných výsledků kdy 

při snížení hmotnosti pole byla zachována jeho únosnost.  Další výsledky je nutné ještě 

verifikovat měřením.  

 
 
Tato práce vznikla s podporou projektu MPO FT-TA3/85. 

 
Obr.:13) Výstup z podavače 

 
Obr.:14)Měření reálného 

materiálového toku 
 

 
Obr.:16) Model dvou spojených mostních polí 

 
Obr.:17) Model tří spojených mostních polí 


