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3 Přednáška 1 

1 PŘEDNÁŠKA 1 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Názvosloví a základní pojmy 
Dopravované materiály 
Klasifikace a mechanické vlastnosti materiálu 
Rozdělení dopravních a manipulačních zařízení 

 
 

 

MOTIVACE: 

Základní pojmy jsou v dopravních a manipulačních zařízeních stěžejní, 
proto se na této přednášce základním pojmům budeme věnovat. 

Dále se naučíme rozlišovat jednotlivá dopravní a manipulační zařízení podle 
mnoha hledisek, včetně klasifikace sypkých a kusových hmot. 

 
 

 

CÍL: 

Názvosloví a základní pojmy v oblasti dopravy (doprava, dopravní zařízení, 
logistika, dopravní prostředek)  

Dopravované materiály (dle stavu-pevné, kapalné, plynné, dle snadnosti 
přepravy i přípravy k přepravě- jednotlivé kusy, manipulační jednotky, 
sypké hmoty volně ložené, dle FEM) 

Rozdělení dopravních a manipulačních zařízení (podle dráhy, po které se 
pohybuje, podle úklonu dráhy, podle silového působení na dopravovaný 
materiál, podle funkce a konstrukce, podle manipulovaného materiálu.). 
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1.1 NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 

Manipulace s materiálem – odborné přemísťování, ložení a usměrňování materiálu ve výrobě, 
oběhu a skladování (ČSN 26 0001 – Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení. 
ČSN 01 8500 – Názvosloví v dopravě) 
 

 

Audio 1.1 Manipulace s materiálem 

 

Doprava – pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách nebo činnost dopravního 
zařízení. 

a) plynulá – nepřetržitý dopravní sled 
b) přerušovaná – doprava nákladu v jednotlivém nebo opakovaném pracovním sledu 

 

 

Audio 1.2 Doprava 

 

Dopravní (transportní) zařízení – určeno k vodorovnému, úklonnému a svislému 
přemisťování nákladu, který je na zařízení přiveden jiným mechanizmem. Podstatná část 
zařízení je v klidu a pohybuje se náklad a část zařízení. 

 

 

Audio 1.3 Dopravní zařízení 

 

Logistika – plánování, realizace, řízení, kontrola materiálu a informačních toků. 

 

 

Audio 1.4 Logistika 

 

Dopravní prostředek – technický prostředek, kterým se uskutečňuje přeprava nákladu. 
Prostředek i náklad se pohybuje po dopravních cestách. 

 

 

Audio 1.5 Dopravní prostředek 

 

1.2 DOPRAVOVANÉ MATERIÁLY A JEJICH KLASIFIKACE 

Dělení dle stavu: 
a) Tuhé 
b) Kapalné 
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c) Plynné 

Dělení dle snadnosti přepravy i přípravy k přepravě: 

a) Jednotlivé kusy 
b) Manipulační jednotky (kontejnery, palety, nádoby, obaly…)  
c) Sypké hmoty volně ložené  (skládky – štěrk, písek, uhlí…) 

 

 

Audio 1.6 Dopravované materiály 

 

 
 

Obr. 1 – příklad dělení dle snadnosti přepravy 

 
Tab. 1 – dělení dle stavu a snadnosti přepravy 

1.3 KLASIFIKACE KUSOVÝCH MATERIÁLŮ 

Dle FEM (Fédération Europénne de la Manutention) jsou kusové materiály 
charakterizovány osmi kritérii: 

1. Tvar přepravovaného materiálu – např. geometrické či nepravidelné tvary 
2. Rozdělení podle polohy předmětu při přepravě a stability přepravovaných kusů –

 poloha těžiště 
3. Rozdělení podle hmotnosti přepravované dopravní jednotky 
4. Rozdělení podle objemu dopravované jednotky 
5. Druh přepravovaného materiálu, který přichází do styku s dopravníkem – kov, sklo, 

papír, dřevo, textil… 
6. Tvar dosedací plochy a jiné vlastnosti povrchu dopravovaných předmětů – rovný, 

vypouklý, vydutý, nepravidelný… 
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7. Další pozoruhodné vlastnosti dopravovaných předmětů – abrazivita, korozivnost, 
lepivost, jedovatost, hydroskopičnost, křehkost… 

8. Citlivost dopravovaného kusového materiálu – vůči mechanickým a jiným účinkům 
(tlak, ráz, zrychlení, teplo, světlo, vlhkost…) 

1.4 KLASIFIKACE A MECHANICKO – FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

Dle FEM je sypká hmota charakterizována: 
a) zrnitostí 
b) soudržností 
c) vlastnostmi materiálu při dopravě 
d) vlhkost 
e) měrná, objemová a sypná hmotnost 
f) napěťový stav 
g) součinitel vnějšího a vnitřního tření 

Hlavní  mechanicko – fyzikální vlastnosti sypkých hmot: 
a) granulometrie – sítová, laserová a sedimentografická analýza 
b) měrná, objemová a sypná hmotnost 
c) počáteční soudržné napětí, sypné úhly 
d) součinitel vnějšího a vnitřního tření 
e) napěťový stav – Mohrova kružnice 

 
Obr. 2 – vibrační sítové zařízení ke stanovení granulometrie 

 
Obr. 3 – laserové zařízení ke stanovení  granulometrie 

 
Obr. 4 – Jenikeho smykový stroj 
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Obr. 5 – výsledek laserové granulometrie 

1.5 ROZDĚLENÍ DOPRAVNÍCH A MANIPULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ  

1) Podle dráhy, po které se materiál pohybuje: 
a) s pohybem po volné dráze – vozíky, vysokozdvižné vozíky, nakládače… 
b) s pohybem po vázané dráze – nakládače, mostové kolejové jeřáby, dopravní tratě… 
c) s pohybem nezávislým na dráze – zařízení skladů, přepravní prostředky… 

2) Podle úklonu dráhy: 
a) vodorovná doprava 
b) úklonná doprava 
c) svislá doprava 

3) Podle silového působení na dopravovaná materiál: 
a) gravitační 
b) s mechanickým přenosem sil 
c) v pomocném médiu 

4) Podle funkce a konstrukce: 
a) zdvihací zařízení – zvedáky, kladkostroje, vrátky, jeřáby a výtahy 
b) zařízení plynulé dopravy – dopravníky, doprava v potrubí a gravitační, lanové dráhy 
c) zařízení přerušované dopravy – kolejová a automobilní doprava 

5) Podle manipulovaného materiálu: 
a) se sypkými hmotami  
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b) s kusovým materiálem 
c) osob 

 

 

Audio 1.7 Dopravní a manipulační zařízení 

 

 

 
Obr. 6 – rozdělení zařízení dle úklonu 

 
Obr. 7 – úklon jednotlivých dopravních zařízení 
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1 PŘEDNÁŠKA 2 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Výpočet dopravního výkonu 
Pohybová rovnice 
Přenos tažné síly 

 
 

 

MOTIVACE: 

Dopravní výkon charakterizuje každé dopravní zařízení a jeho výpočtem 
ověřujeme, zdali je konstrukce dopravníku navržena optimálně. Naučíme se 
základní pohybovou rovnici, kterou můžeme aplikovat na jakýkoliv 
dopravník a určíme si základní způsoby přenosu tažných sil. 

 
 

 

CÍL: 

Výpočet dopravního výkonu (dopravní výkon plynulé dopravy, dopravní 
výkon přerušované dopravy) 

Základní pohybová rovnice (schéma, odvození, doba rozběhu pro translaci a 
rotaci) 

Přenos tažné síly ( třením- schéma, odvození, Eulerova rovnice pro pásový 
dopravník, adhezí- schéma, odvození, řetězovým kolem- schéma, odvození) 
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1.1 VÝPOČET DOPRAVNÍHO VÝKONU 

Definice: množství materiálu (hmotnostní, objemové, kusové) dopravené za jednotku času. 

1.1.1 Dopravní výkon plynulé dopravy 
Mezi plnícím a výstupním místem je plynulý tok materiálu, typickým představitelem je 
pásový dopravník. 

 
Obr. 8 – kontinuální doprava 

1.1.1.1 Výpočet dopravního výkonu kontinuální dopravy 
𝑸 = 𝟑,𝟔 ∙ 𝑺 ∙ 𝒗 ∙ 𝝆𝒔 ∙ 𝒌𝝋 [t∙h-1] 

S – plocha dopravního průřezu [m2] 
v – dopravní rychlost [m∙s-2] 
ρs – sypná hmotnost [kg∙m-3] 
kφ – koeficient plnění [-] 

Zvláštním případem kontinuální dopravy je doprava v dávkách, typickým příkladem je 
kusová doprava realizovaná pásovým dopravníkem, nebo doprava sypkých hmot pomocí 
korečkového dopravníku. 

1.1.1.2 Výpočet dopravního výkonu kontinuální dopravy v dávkách 

𝑸 = 𝟑,𝟔 ∙ 𝑽
𝒕
∙ 𝒗 ∙ 𝝆𝒔 ∙ 𝒌𝝋 [t∙h-1] 

V – objem dopravní nádoby [m3] 
t – průměrná rozteč mezi dopravními nádobami [m] 
v – dopravní rychlost [m∙s-1] 
ρs – sypná hmotnost [kg∙m-3] 
kφ – koeficient plnění [-] 

 
Obr. 9 – doprava v dávkách 

1.1.2 Dopravní výkon přerušované (cyklické) dopravy 
Typickým příkladem přerušované dopravy je automobilní či železniční doprava. Vzhledem 
ke kontinuální dopravě je její nevýhodou nízká výkonnost. 

 A

A

A A- S

v

 
v

t
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Obr. 10 – přerušovaná (cyklická) doprava 

1.1.2.1 Výpočet dopravního výkonu přerušované dopravy 

𝑸 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 ∙ 𝒎𝑸

𝒕𝒄∙𝒌𝑵
∙ 𝒌𝝋 [t∙h-1] 

mQ – nosnost [t] 
tc – doba cyklu [hod] 
kN – součinitel nerovnoměrnosti dopravy [-] 
kφ – koeficient plnění [-] 

Dle doby cyklu rozlišujeme přerušovanou dopravu jednočinnou (viz Obr. 11) a dvoučinnou 
(viz Obr. 12). Dvoučinná doprava zvyšuje výkonnost, dopravní nádoba je v obou směrech 
zaplněná dopravovaným materiálem. 

 

Obr. 11 – jednočinná cyklická doprava 

 
Obr. 12 – dvoučinná cyklická doprava 

 vplvpr
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1.2 ZÁKLADNÍ POHYBOVÁ ROVNICE 

 

 
Obr. 13 – aplikace pohybové rovnice 

Pohybová rovnice vyjadřuje bilanci sil a momentů, působících na těleso či částici s hmotností 
m, pohybující se po dané dráze rychlostí v se zrychlením a. 

 

Audio 1.1 Pohybová rovnice 

 
 

G – tíha [kg] 
F – okamžitá tažná síla [N] 
Fs – odpor proti pohybu [N] 

(F + Fs + G) – hnací síla, jejíž velikost se zjistí za pomocí věty o změně hybnosti. 

Pohybová rovnice ve vektorovém vyjádření: 

(F� + F�s + G�) ∙ dt = m ∙ dv� 

F� + F�s + G� = m ∙
dv�
dt

= m ∙ a� 

V systému lze indikovat tři základní stavy: 
a) systém se urychluje 

m ∙ a� > 0 

b) systém stojí či se pohybuje rovnoměrným pohybem 
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m ∙ a� = 0 

c) systém zpomaluje 

m ∙ a� < 0 

1.2.1 Pohybová rovnice v silovém tvaru: 

F − Fs − m ∙
dv�
dt

= 0 

Úpravou lze docílit zjištění pohybové rovnice v momentovém stavu. 
Suma posuvných a rotačně redukovaných hmot: 

m = mrpos + mrred 

mrred =
J

R2 =
J

(0,5 ∙ D)2 

F − Fs − m ∙
dv
dt

= 0 ∙ R�  

v = ω ∙ R ⇒ dv = R ∙ dω 

F ∙ R − Fs ∙ R − m ∙ R ∙ R
dω
dt

= 0 

1.2.2 Pohybová rovnice v momentovém tvaru: 

M − Ms − J
dω
dt

= 0 

V případě konstantní rychlosti, je okamžitá hnací síla F spotřebovávána na 
pokrytí odporů Fs, a plati: 

v = konstanta ⇒ F� = |F�s| 

F = Fs = G ∙ w ∙ cos ε + G ∙ sin ε  [N] 

Měrný pohybový odpor: 

w =
F
G

 pro ε = 0° a v = konstanta 

1.2.3 Doba rozběhu dopravního zařízení pro translační pohyb: 

� dt = tr = �
m

F − Fs

v

0

tr

0

∙ dv 

1.2.4 Doba rozběhu dopravního zařízení pro rotační pohyb: 

� dt = tr = �
J

M − Ms

ω

0

tr

0

∙ dω 
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Animace 1.1 Pohybová rovnice 

1.3 PŘENOS TAŽNÉ SÍLY 

1.3.1 Třením 

 
Obr. 14 – Eulerovy rovnice - schéma 

Silová rovnováha ve svislém směru (viz Obr. 14): 

( ) 0
2

dαsinf
2

dαsindffdN =⋅−⋅+−  

Silová rovnováha ve vodorovném směru: 

( ) 0
2
DμdN

2
t

2
D

2
dαcosf

2
t

2
D

2
dαcosdff =⋅⋅−






 +⋅⋅−






 +⋅⋅+  

μdN
2

dαcosdf ⋅=⋅  

Zjednodušení: 
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1
2

dαcos ≅  

2
αd

2
dαtg

2
dαsin =≅  

Dosazením a zjednodušením dostáváme: 

2
αddf

2
αdf2dN ⋅+⋅⋅=  

μαdfμdNdf ⋅⋅=⋅=  

 
Animace 1.2 Přenos síly třením 

Aplikací integrálního počtu dostáváme Eulerovu rovnici tření: 

αμlogFlogFαdμ
f

df
on

α

0

F

F

n

o

⋅=−⇒⋅= ∫∫  

Eulerova rovnice (viz Obr. 14 vpravo): 
[ ]NeFF μα

on ⋅=  
[ ]radα0;α G∈  

Eulerova rovnice pro pásový dopravník: 
[ ]NeFF G

max

μα
on ⋅=  

Fnmax – maximální nabíhající síla 
Fo – odbíhající síla 
µ - součinitel tření mezi bubnem a pásem 
αG – geometrický úhel opásání 

Přenosová schopnost pásového dopravníku z hlediska tření: 
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( ) [ ]N1eFFFF G

max

μα
oonmax −⋅=−=  

Nabíhající síla s využitím aktivního úhlu opásání: 
[ ]NeFF μβ

on ⋅=  

Obvodová síla: 
( ) [ ]N1eFFFF μβ

oon −⋅=−=  

Statická bezpečnost proti prokluzu: 
( ) [ ]-

F
1eF

F
Fk

Gμα
omax

s
−⋅

==  

Minimální odbíhající síla nutná k zajištění obvodové síly bez prokluzu: 

[ ]N
1e

FkF
Gμα

s
o −

⋅
≥  

Rychlost plazení pásu na hnacím bubnu pásového dopravníku: 

[ ]1-
121P sm

SE
Fvvvv ⋅
⋅

⋅=−=  

1.3.2 Adhezí 

Točivý moment na kole je nahrazen silovou dvojicí: 

[ ]Nn
D
M2F dv
k

k
k ⋅

⋅
=  

Tažná síla na mezi adheze: 
[ ]NμGFF

maxmax AAAk ⋅=≤  
GA – adhezní tíha, tíha dopravního prostředku připadající na hnací kolo 
Mk – točivý moment působící na hnací nápravu 
Fk – tažná síla na obvodu kola 
µAmax – součinitel adheze na mezi prokluzu 

Tažná síla na háku lokomotivy: 
Jedná se o rozdíl tažné síly na obvodu kola mínus odpory lokomotivy. 

[ ]NWFF LKH −=  

Silová podmínka pro ustálený pohyb: 

( ) [ ]N
t
ωJβ

t
v

mQFWμG
rr

p
jk,VAA ⋅⋅+⋅+++≥⋅  

Silová podmínka pro zrychlování či brzdění soustavy: 
( ) [ ]Na0,112wsinεcosεwGμG ovVAA ⋅+++⋅⋅≥⋅  
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Animace 1.3 Adheze 

1.3.3 Řetězovým kolem 

 
Animace 1.4 Řetězovým kolem - dynamika 
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Obr. 15 – dynamika řetězového kola 

Rychlost řetězu je závislá na poloze natočení řetězového kola: 
[ ]-1

kr smtcosωvv ⋅⋅⋅=  
ϕ=⋅ tω  

Obvodová rychlost řetězového kola je konstantní: 
[ ]-1

kk smωRv ⋅⋅=  

Nutno určit rychlosti řetězu pro 3 hlavní polohy: 
[ ]-1

kkr smcosωRcosvv ⋅⋅⋅=⋅= ϕϕ  
1. a 3. poloha: 

2
α

=ϕ
2
α

−=ϕ  

[ ]1-
kr sm

2
αcosωRv ⋅⋅⋅=  

2. poloha: 
0=ϕ  

[ ]-1
kr smωRv ⋅⋅=  

Zrychlení řetězu pro dané 3 polohy: 
[ ]-22

kr smtsinωωRa ⋅⋅⋅⋅−=  
1. a 3. poloha: 

2
α

±=ϕ  

[ ]2-2
kr sm

2
αsinωRa ⋅⋅⋅±=  

2. poloha: 
0=ϕ  
0ar =  

Doba periody pulsace řetězu: 
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[ ]s
nz

1
nπ2

z
π2

ω
αto ⋅

=
⋅⋅

⋅

==  

Dynamická síla v řetězu: 

[ ]Nm
2
αsinωR3amam22F 2

kmaxmaxd ⋅⋅⋅⋅=⋅−⋅⋅⋅=  

Celková síla v řetězu: 

[ ]N
2
αsinωRm3FT 2

ksmax ⋅⋅⋅⋅+=  
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3 Přednáška 3 

1 PŘEDNÁŠKA 3 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Lana 
Řetězy 
Pásy 

 
 

 

MOTIVACE: 

V této přednášce budou popsány základní tažné prvky, včetně jejich 
konstrukce. Jedná se především o ocelové lano, článkový či pouzdrový řetěz 
a dopravní pás. 

 
 

 

CÍL: 

Lana (rozdělení lan-konopná lana, polyamidová lana, ocelová lana) 

Řetězy (rozdělení řetězů-článkový řetěz, ewartův řetěz, gallův řetěz, 
pouzdrový řetěz, válečkový řetěz, lamelový řetěz., zubový řetěz) 

Dopravní pásy (popis, s textilní nosnou kostrou, s ocelovou nosnou kostrou, 
označování, kontrola pásu) 
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1.1 TAŽNÉ PRVKY - LANA 

Lana jsou jedny z nejstarších zařízení používaných v dopravě. V zařízeních se používá 
nejčastěji jako tažný prvek. Vyrábí se z různých materiálů (textilních, umělohmotných, 
kovových). Lana jsou pružnější a ohebnější oproti řetězům. 

 

Audio 1.1 Lana 

 
 

Rozlišujeme: 
a) Konopná lana (textilní): Na rozdíl od ocelových jsou šetrnější k přepravovanému 

materiálu. Mají však nižší pevnost a jsou citlivá na okolní prostředí. Jsou složena z 
pramenů, prameny z pramenců a pramence z provázků. Prameny a pramence bývají 
spleteny vzájemně protisměrně. Lana a provazy z přírodních materiálů jsou stočena 
nejčastěji ze čtyř pramenů. Rozlišujeme stáčená lana: 

 

Audio 1.2 Konopná lana 

 
 
• Lněkonopná 
• Sisálová 
• Jutová 
• Bavlněná 

 
Obr. 16 – řez konopným lanem 

b) Polyamidová lana (PAD, PP): Stáčená lana a provazy z umělých materiálů jsou 
nejčastěji stočena ze tří pramenů. Mezi největší výhody v porovnání s přírodními patří 
vyšší pevnost, dobrá odolnost proti oděru, vůči kyselinám, proti UV záření a dobrá 
elasticita (pružnost). Nasákavost vodou je pouze 8 až 8,5 %, tažnost 16 až 27 %. 
Polypropylénová lana (PP) dokonce plavou na hladině a jejich nasákavost je 0%. 
Stáčená lana mohou být zakončena různými způsoby: zápletem, zápletem s okem, 
zápletem s očnicí nebo zápletem s kovovým kroužkem. 
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Audio 1.3 Polyamidová lana 

 

 
Obr. 17 – polyamidové lano 

c) Ocelová lana: Jsou vyrobeny z patentovaných ocelových drátů (pevnost až 1800 
MPa). Mohou být protisměrná (dráty mají opačné smysly stoupání) nebo 
stejnosměrná. Obojí mohou být pravá nebo levá. Podle počtu pramenů jsou lana 
jednopramenná (prameny jsou vinuty v jedné vrstvě ) nebo mnohoramenná 
(prameny jsou vinuty ve více vrstvách ). Stejnosměrný způsob pletení dává lanu 
kroutivý účinek, se kterým je nutno počítat při manipulaci, proti tomu lana vykazují 
vyšší životnost než lana protisměrná pletená. Lana stejnosměrná mají tendenci se 
roztočit, proto je lze užít jen tam, kde jsou trvale zatížena a kde je břemeno vedeno. 
Opotřebení je menší, jsou ohebnější vhodnější z hlediska tření na povrchu třecího 
kotouče. 

 

Audio 1.4 Ocelová lana 

 

Lana stejnosměrná se používají jako nejčastěji jako lana těžní. Protisměrný způsob pletení 
způsobuje menší kroutivost lana na úkor nižší životnosti. Lana jsou méně ohebná, ale lépe se 
pokládají a navinují a mnohem lépe odolávají neodbornému zacházení. Lano “HERKULES“ 
má prameny vinuty jako levé a pravé, a tím je lano zbaveno kroutivého účinku. Větší počet 
pramenů dává lanu vysokou jmenovitou únosnost. 

 
Obr. 18 – ocelová lana 
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1.1.1 Rozdělení ocelových lan 

1.1.1.1 Podle smyslu vinutí: 
• pravé – stejnosměrná, protisměrná 
• levé – stejnosměrná, protisměrná 

1.1.1.2 Podle konstrukce lana: 
• klasická STANDARD 
• souběžná SEAL 
• kompaudní FILLER 

 
Obr. 19 – lano Standard 

 
Obr. 20 – lano Seal 

 
Obr. 21 – lano Filler 

1.1.1.3 Podle tvaru průřezu pramenů: 
• s kruhovými 
• s trojbokými 
• s plochými 

 
Obr. 22 – kruhové, trojboké a ploché prameny lan 

1.1.1.4 Podle počtů pramenů: 
• jednopramenná – otevřená, uzavřená 
• pramenná 
• mnohopramenná – kroutivá, nekroutivá 

 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

7 Přednáška 3 

1.1.1.5 Podle tvaru průřezu lana: 
• kruhová 
• plochá 

 
Obr. 23 – kruhová a plochá lana 

1.1.1.6 Podle způsobu užití lana: 

Lana důlní 
• těžní 
• vyrovnávací 
• vodící 
• odrazová 
• vrátková 
• signální 
• pro dobývací a razící stroje 

Lana jeřábová, rýpadlová, výtahová 

Lana pro lanové dráhy 
• nosná 
• tažná 
• závěsná 
• pro lesní lanovky 
• pro sedačkové lanovky a lyžařské vleky 

Lana pro stavební průmysl 

Vázací lana 
• s oky 
• s nalisovanými objímkami 

Lana nekonečná 

1.1.1.7 Podle způsobu práce: 

Lana pohyblivá 

Lana nepohyblivá 

1.1.2 Tažné prvky – LANA – konstrukce ocelových lan 
Ocelové lano je výrobek z tažených ocelových drátů vinutých v prameny. Každé lano je 
charakteristické pevností drátů, průměrem, jmenovitou únosností a konstrukcí lana. 

• jmenovitý průměr drátu δ [mm] dle ČSN 42 6403 – označení taženého drátu 
• jmenovitý průřez S [mm2] – vypočtený ze jmenovitého průměru 
• jmenovitá pevnost v tahu σ [MPa] – pevnost oceli, ze které je drát zhotoven 
• jmenovitá únosnost Nj [N,kN] – součin jmenovité pevnosti a jmenovitého průřezu 
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• jmenovitá hmotnost mL [kg.m-1] – vypočtená hmotnost 1 m drátu nebo lana 

 
Obr. 24 – řez ocelovým lanem 

a) Drát – Je základním stavebním prvkem většiny lan. Jsou patentované. Rozlišujeme 
různé druhy drátů např.: 

Středový drát - započítává se do únosnosti, je-li z materiálu minimálně stejné 
pevnosti v tahu jako ostatní dráty a označuje se v konstrukci číslicí “1“. 

Jádrový drát - nezapočítává se do únosnosti a označuje se číslicí “0“. 

b) Pramen – Představuje několik drátů vinutých do šroubovice tak, aby se vzájemně 
dotýkaly, a aby tvořily stále stejný pravidelný průřez. Dráty se vinou do jedné nebo 
více vrstev kolem duše, která je v ose pramene. 

 
Obr. 25 – souběžný (vlevo) a klasický (vpravo) způsob vinutí lana 

c) Duše – duše je buď kovová, nebo vláknitá. Kovovou (drátěnou) duši tvoří pramen 
nebo lano. Vláknitá duše je konopná, např. ze SISALU nebo umělohmotná např. z 
polypropylenu. Vláknitá duše slouží jako rezervoár maziva pro mazání vnitřních drátů 
lana, omezuje přímý kontakt pramenů a pomáhá udržovat geometrický tvar lana. 

d) Obal – vyskytuje se u potahovaných lan. Obal slouží zpravidla jako ochranná vrstva 
lana před vnějšími vlivy. Nejčastěji jako ochrana před korozí. Nevýhodou je že 
nevidíme případné změny nebo vady vznikající na povrchu. 
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Obr. 26 – duše kovová (vlevo) a vláknitá (vpravo) 

1.1.3 Konstrukce lan 
Standard – použití jako lana montážní, signální, kotevní, vrátková, posunovadla, lyžařské 
vleky. Úhel vinutí je ve všech vrstvách stejný, ale různá výška vinutí, bodový styk drátů. Mají 
dobrou odolnost proti otěru. Malá ohebnost lana vyžaduje kladky a bubny poměrně větších 
průměrů. 

 
Obr. 27 – Standard, vlevo konstrukce 6x37 a vpravo konstrukce 1x19 

Seal – použití jako lana výtahová, jeřábová, vrátková, rýpadlová, pro těžbu dřeva, pro 
lanovky. Různý úhel vinutí, ale stejná výška vinutí ve všech vrstvách. Lepší využití profilu 
díky použití různého průřezu drátu, přímkový styk. 

 
Obr. 28 – Seal, vlevo konstrukce 7x19 a vpravo konstrukce 6x27+dd 

Herkules – použití jako lana pro jeřáby, autojeřáby, jako lana tažná či pro osobní lanovky. 
Jsou speciálně vinuta za účelem snížení vnitřního pnutí, čímž je zbaveno kroutivého účinku. 
Jsou značně ohebná. 

 
Obr. 29 – Herkules, vlevo konstrukce 18x7 a vpravo konstrukce 6x17+17x7 

Lana těžní – používají se v hornictví, mají pro svoji důležitost významné postavení. Při 
výběru se berou v úvahu dosavadní zkušenosti a podmínky, ve kterých budou lana 
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provozována (hloubka, vlhkost, životnost, cena). Uplatňují se lana souběžných konstrukcí, 
lana z trojbokých pramenů o pevnosti drátů min. 1770 MPa, s dráty holými nebo 
pozinkovanými. Lana pro dobývací stroje a hornická dopravní zařízení jsou kratší a menších 
průměrů. Z tohoto důvodu se používají lana jednoduchých konstrukcí s menší životností a 
dostupnější cenou. 

Lana používaná u jeřábů – dělí se na pohyblivá a nepohyblivá se širokou škálou bezpečnosti. 
Většinou jsou klasických konstrukcí s pevností drátů 1570 MPa a jsou protisměrně pletená. 
Lana pro výtahy mají dráty průměru 0,4 -1,5 mm a jmenovitou pevnost od 1275 do 1770 
MPa. 

Lana umrtvená – jsou vinuta speciálním způsobem, který značně snižuje vnitřní pnutí v laně, 
které vzniká splétáním. Jsou méně náchylná k tvoření smyček. Břemeno zavěšené na volném 
konci se neotáčí kolem svislé osy. Stejný činek na břemeno mají lana plochá, která se 
používají hlavně jako vyrovnávací a jako lana pro hloubení. 

Lana horských lanových drah – jsou nosná, tažná a napínací, pro osobní dopravu výběrové 
jakosti (lano se dodává s hutním atestem - garantuje se kvalita materiálu). Jako nosná se 
nejčastěji používají lana jednopramenná uzavřená nebo polozavřená s pevností drátů 880 – 
1470 MPa. Uzavřená lana SEAL mají hladší povrch a vyšší životnost, nosná lana jsou 
namáhána prostým tahem, ohybem a otlačením. Jako tažná se používají výhradně 
šestipramenná lana stejnosměrně nebo protisměrně pletená souběžné konstrukce. 

Pro lyžařské vleky – se používají lana souběžných i klasických konstrukcí s pevností 1370-
1570 MPa. 

Napínací lana – slouží k zavěšení závaží. Protože závaží mají značnou hmotnost a jsou 
namáhána ohybem přes lanovnice, používají se vícepramenná lana. 

Lana rýpadel a velkostrojů – se dělí podle způsobu práce v podstatě na lana pracovní a 
kotevní. Pracovní lana klasické souběžné konstrukce mají pevnost max. 1570 MPa. Lana 
kotevní jsou jednopramenná polozavřená nebo uzavřená a mají pevnost 1570 MPa a vyšší. 

1.1.4 Bezpečnost lan kb 
Těžní lana 7,5 – 0,0007∙H (H – maximální délka lana od dopravní 

nádoby k lanovnici [m]) 
Vyrovnávací lana 7 

Vodící, odrazové 5 

Nosné lanovkové 3,5 ÷ 4 

Tažné lanovkové 5 ÷ 6 

Výtahové 8 ÷ 16 

Jeřábové 3 ÷ 8,5 

Kotevní 3,5 ÷ 5 

Pro lyžařské vleky 4 ÷ 5 

1.1.5 Tažné prvky – LANA – označování dle normy ČSN EN 12385 
Příklad systému označování: 
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Lano složené z 6 pramenů v počtu 36 drátů pozinkovaných, souběžně vinutých v konstrukci 
Warrington – Seal, jmenovitého průměru 22 mm a jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa 
s vinutím protisměrným pravým a duší z drátěného lana → označení lana: 

22  6x36WS – IWRC 1770 B Sz 

22 – rozměr lana → u kruhového a splétaného lana musí být jmenovitý průměr vyjádřen 
v mm. U plochého lana musí být určeny šířka x tloušťka v mm. Tvar průřezu drátu, pramene a 
lana se utvoří dle Tab. 1 uvedené níže. 

6x36WS – konstrukce lana → jednovrstvé lano šestipramenné násobené počtem drátů 
v každém z vnějších pramenů a odpovídající označené pramene. (Symboly pro více spojených 
typů kruhových pramenných konstrukcí se utvoří podle Tab. 2, pro ty konstrukce, které 
nejsou uvedeny v Tab. 2 musí být označení v souladu s počtem drátů v prameni a tvaru 
pramene s příklady uvedenými v Tab. 3) 

- IWRC – konstrukce duše → nezávislé drátěné lano (Tab. 4), pozn.: mezery mezi znaky 
mohou být v některých případech uvedených v normě normálně v praxi uzavřeny, ale 
spojovací symbol lana a duše (pomlčka) musí být zachován. 

1770 – třída pevnosti lana → třída pevnosti drátu lana v tahu a její odpovídající rozsah: je to 
označení hodnotou vyjádřenou v N/mm2 (MPa) podle spodní meze pevnosti v tahu a používá 
se, specifikuje – li se drát a určuje-li se výpočtem minimální síla k přetržení, nebo souhrnná 
síla při přetržení. 

B – povrchová úprava drátu → používané symboly 
• U – bez povlaku nebo lesklý (drát holý) 
• B – zinkový povlak třídy B (normální Zn) 
• A – zinkový povlak třídy A (silný Zn) 

sZ – typ a směr vinutí → první písmeno křížových a stejnosměrných vinutí označuje směr 
drátů v prameni a druhé písmeno označuje směr pramenů v laně. 

tvar průřezu 
použitý symbol 

drát pramen  lano 
kruhový  - - - 
trojboký V V - 
složený střed - B1 - 
obdélníkový R - - 
lichoběžníkový T - - 
oválný Q Q - 
tvar Z Z - - 
tvar H H - - 
plochý nebo pásek - P - 
tvárněné - K2 K2 
spletené - - BR 
plochý - - P 
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plochý – jednoduché šití - - PS 
plochý – dvojité šití - - PD 
plochý – svorkový - - PN 
1symbol B označuje, že pramenný střed je sestaven z počtu drátů a 
následuje symbol tvaru pramene, např. trojboký pramen V25B 
2symbol K označuje tvárnění a předchází symbolu pro pramen 
nebo lano, např. 6xK36 SW 
 

Tab. 1 – Tvar průřezu drátů, pramene a lan 

typ konstrukce symbol příklady  

jednovrstvé vinutí  klasická konstrukce - 6 (1-5) 
7 (1-6) 

souběžné vinutí 

Seal S 17S (1-8-8) 
19S (1-9-9) 

Warrington W 19W (1-6-6+6) 

Filler F 

21F (1-5-5F-10) 
25F (1-6-6F-12) 
29F (1-7-7F-14) 
41F (1-8-8F-16) 

kombinované souběžné 
vinutí Warrington-Seal WS 

26 WS (1-5-5+5-10) 
31 WS (1-6-6+6-12) 
36 WS (1-7-7+7-14) 
41 WS (1-8-8+8-16) 
47 WS (1-6/8-8+8-16) 
46 WS (1-9-9+9-18) 

vinutí ve vícenásobných 
operacích - klasické 
konstrukce (kruhový 
pramen) 

křížové vinutí M 19M (1-6-12) 
37M (1-6-12-18) 

smíšené vinutí1 
(krytý Warrington) N 35NW (1-6-6+6/16) 

1symbol N je dodatečný a předchází základnímu symbolu 
Tab. 2 – Konstrukce lana 

typ konstrukce detailní konstrukce 
pramene označení pramene 

kruhový pramen 
souběžné vinutí 

1-6-6F-12-12 37 
1-6/15-15 37 
1-7-7F-14-14 43 
1-7-7-7F-14-14 50 
1-8-8F-16-16 49 
1-6/8-8-8+8-16 49 nebo 55 
1-8-8-8+8-16 49 
1-6/8-8-8+8-16 49 nebo 55 
1-9-9-9+9-18 55 
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1-6/9-9F-18-18 55 nebo 61 
1-9-9-9F-18-18 64 

kruhový pramen 
smíšené vinutí 

1-7-7+7-14/20-20 76 
1-9-9-9+9-18/24-24 103 

trojboký pramen 

V-8 V9 
V-9 V10 
V-12/12 V25 
B-12/12 V25B 
B-15/12 V28B 

Tab. 3 – Příklady označení podle počtu drátů 

typ konstrukce typ středu upřesnění typu středu symbol 

jednovrstvá lana 

duše z vláken (FC) 
duše z přírodních vláken NFC 
duše ze syntetických vláken SFC 
duše z pevného polymeru SPC 

duše ocelová (WC) 

duše z drátěného pramene WSC 
duše z drátěného lana IWRC 
duše z tvárněných pramenů IWRC(K) 
duše pokrytá pevným polymerem EPIWRC 

souběžně uzavřené lano 
střed ze souběžně uzavřeného lana PWRC 
střed ze souběžně uzavřeného lana 
z tvárněných pramenů PWRC(K) 

Nekroutivá lana středový prvek 
duše z vláken FC 
duše z drátěného pramene WSC 
duše z tvárněného pramene KWSC 

Tab. 4 – Symboly pro označení lan 

1.2 TAŽNÉ PRVKY – ŘETĚZY 

Řetězy mají v dopravě široké použití. Jsou odolnější a snesou hrubší zacházení než lana. Mezi 
jejich nevýhody patří velká hmotnost, malé obvodové rychlosti, velká hlučnost a nutnost 
mazání. Jsou náchylné na korozi. Některé řetězy jsou náchylné na prašné prostředí. Kromě 
řetězů převodových, které se používají ke změně otáček, se používají také řetězy k zavěšování 
a zdvihání břemen a řetězy tažné u řetězových dopravníků. 
Podle použití lze řetězy roztřídit na převodové, jeřábové a transportní. Každý řetěz je složen s 
článků vzájemně propojených tak, aby vyhovoval funkci tažného prvku. 
 

 

Audio 1.5 Řetězy 
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Obr. 30 – příklad článkového a sponového řetězu 

Článkový řetěz -jsou nejběžnější a nejpoužívanější. Vyrábějí se v normalizovaných 
rozměrech. Články jsou kované nebo svařované a řetěz se tak stává nerozebíratelným. Normy 
platí pro svařované řetězy zkoušené i nezkoušené, kalibrované i nekalibrované, 
krátkočlánkové i dlouhočlánkové. V normě je uvedena nosnost řetězu, základní zatížení, 
zkušební zatížení, tepelné zpracování a úprava povrchu. Řetězy jsou řazeny do pevnostních 
skupin podle pevnosti materiálu (jakost 24,30 a vysokopevnostní řetězy). Jakost odpovídá 
desetině pevnosti v MPa viz obrázek níže. 
 

 

Audio 1.6 Článkový řetěz 

 

POUŽITÍ: kladkostroje, zvedáky s malými obvodovými rychlostmi (do 1 m.s-1), řetězové 
dopravníky. 

1.2.1 Označování článkových řetězů: 

ŘETĚZ dd x pp – ČSN 02 3221.XX 

dd – jmenovitá tloušťka drátu ϕ d 

pp – rozteč p 

ČSN 02 3221 – norma řetězu 

XX – materiálové a povrchové vlastnosti článku řetězu 

první X – jakost a tepelné zpracování 
• 0 – tepelně nezpracované 
• 1 – normalizačně žíhané (jakost 24) 
• 2 – zušlechtěné (jakost 30) 
• 3 – cementované 
• 4 – cementované, otěruvzdorné 

druhé X – povrchová úprava 
• 0 – přirozeně černá 
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• 1 – lesklá 
• 4 – olejované 
• 9 – podle zvláštního předpisu či dohody 

Ewartův řetěz - je snadno rozebíratelný, rozebírá se pootočením článku o 90° a vysunutím. 
Články jsou vyrobeny z temperované litiny  
POUŽITÍ: - pro malé obvodové rychlosti (do 1 m/s), zemědělské stroje. 
 

 

Audio 1.7 Ewartův řetěz 

 

Gallův řetěz - skládá se z několika pásnic, které jsou navlečeny na čepech. Je vhodný pro 
vysoká zatížení. 
POUŽITÍ: - zdvihadla (do 1 m/s). 
 

 

Audio 1.8 Gallův řetěz 

 

Pouzdrový řetěz -vychází konstrukčně z válečkového řetězu, ale v jeho konstrukci není 
použit váleček. Při pohybu řetězu přes zuby řetězového kola pouzdro klouže po profilu zubu 
(neodvaluje se jako váleček), což vede k relativně většímu opotřebení než u válečkového 
řetězu. Pouzdrové řetězy se vyrábějí z důvodu větší plochy kloubu (pouzdro+čep). Toto je 
dosaženo větším průměrem čepu a pouzdra při zachovaných hlavních rozměrech řetězu. 
Vyrábí se jedno až trojřadý.Je vhodný pro rychlosti kolem 6 m/s (při intenzivním mazání pro 
rychlosti až 12 m/s). 
POUŽITÍ: - zemědělské stroje a transportní zařízení 
 

 

Audio 1.9 Pouzdrový řetěz 

 

Zubový řetěz – Renoldův - vhodný pro vysoké rychlosti při intenzivním mazání až 30 m/s. 
Proti axiálnímu posuvu po řetězovém kole je chráněn jednou z pásnic, která zapadá do drážky 
v řetězovém kole. 
POUŽITÍ: - motorové pily 
 

 

Audio 1.10 Zubový řetěz 

 

Lamelový řetěz - skládá se z několika řad ocelových pásnic navlečených na kalených čepech. 
V pásnicích jsou oválné otvory, do kterých jsou střídavě navlečeny lamely s nosy, které 
přenášejí výkon z řetězu na radiálně drážkované kuželové kotouče (dělené) u variátorů. 
POUŽITÍ: - řetězové variátory 
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Audio 1.11 Lamelový řetěz 

 

Válečkový řetěz - jsou nejpoužívanější řetězy uplatňující se skoro ve všech oblastech 
převodů. Ostatní typy řetězů jsou odvozeniny pro speciální použití. Mezi jednotlivými 
pohyblivými součástmi jsou přesně definované vůle, které zajišťují správný provoz a 
ohebnost řetězu. Tato vůle slouží též jako zásobník maziva, jež je nutné k dlouhé životnosti, 
ale také přispívá k tlumení hluku při provozu a k tlumení kmitů při přenášeném výkonu. 
Vyrábí se jedno až trojřadý. Má vyšší účinnost a nižší tření než řetěz pouzdrový. Při 
intenzivním mazání (např. v olejové lázni) může být rychlost až 25 m/s. 
POUŽITÍ: - rozvody spalovacích motorů, jízdní kola, dopravní systémy 
 

 

Audio 1.12 Válečkový řetěz 

 

Sponové řetězy - jsou sestaveny z rovinných destiček, které jsou uloženy na ocelových 
čepech. Patří do skupiny nerozebíratelných řetězů, ale mohou být i rozebíratelné, podle toho 
je-li čep zanýtován nebo zajištěn závlačkami, popřípadě segerovými kroužky. Jsou tažné a 
spolu s unášeči tvoří nekonečný pás ohebný v jedné rovině. Mají velkou tvarovou a účelovou 
variabilitu. 
POUŽITÍ: -pro výtahy, ruční kladkostroje velkých hmotností, nebo jako řetězy transportní 
 

 

Audio 1.13 Sponový řetěz 

 

Válečkový řetěz - každý válečkový řetěz se skládá z vnitřních a vnějších článků. Obrázek 
zobrazuje oba druhy článků včetně jejich komponentů. Tvary a konstrukce součástí se mění 
dle typu řetězu. Jednotlivé součásti řetězu jsou vyráběny pouze z kvalitních materiálů s 
atestem. Většina převodů je konstruována tak, že se řetěz nasadí na zuby řetězových kol a 
spojí se řetězovým článkem. Vyrábí se jedno až trojřadý. 

a) Čepy - jsou především vystaveny velkému zatížení v ohybu a střihu. Pro tyto 
podmínky jsou čepy vyrobeny z ušlechtilých cementačních ocelí. Patřičné tepelné 
zpracování tak dává čepům houževnaté jádro a velmi tvrdý povrch odolný proti 
opotřebení. Zároveň je kromě tvrdosti kontrolována i rovinnost čepů. 

b) Pouzdra -jsou namáhána různým deformačním a ohybovým zatížením. Vyrábí se ze 
slitin cementačních ocelí, patřičně tepelně upravených, zaručujících výbornou kvalitu 
a odolnost povrchu. 

c) Válečky (kladky) -jsou části řetězu vystavené především rázovému namáhání. Jsou 
vyráběny z tepelně zpracovaných ocelí nebo jiných materiálů dle požadavku 
zákazníka. Otočný váleček v řetězu napomáhá snadnému odvalování po profilu zubu 
řetězového kola a tím k malému opotřebení řetězu a zubů řetězového kola. 

d) Desky -jednotlivých článků jsou vystavovány namáhání v tahu. K zajištění nejlepší 
odolnosti proti tomuto namáhání jsou vyrobeny ze slitinových ocelí řádně tepelně 
zpracovaných dle typu řetězu. 
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1.3 TAŽNÉ PRVKY – PÁSY 

Dopravní pásy tvoří nejdůležitější část dopravníků. Jedná se o nekonečný prvek obíhající 
okolo koncových bubnů, plnící funkci nesení materiálu, břemen a osob na dopravované délce 
a současně plní také funkci tažného prvku, který přenáší všechny odpory vznikající při jeho 
odběhu. 

Klasický pás je složen z nosné kostry – z textilních vložek, tvořící kostru dopravního pásu a 
přenášející veškeré tahové síly a horní a dolní krycí vrstvy s bočními okraji. Textilní kostra 
dopravního pásu je tvořena buď jednou vrstvou, většinou z polyamidu a polyesteru nebo z 
více vrstev (2 až 5) vulkanizací spojených z materiálů – polyamidu, bavlny, kevlaru nebo 
aramidu. Pevnost pásů tohoto typu se pohybuje od 160 do 3150 N.mm-1 podle materiálu a 
počtu vložek. Šířka dopravního pásu se pohybuje v rozmezí <400; 500; 650; 800; 1000; 
1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400> mm. Dopravní pás je zhotoven buď z gumy 
nebo z PVC. 

 

 

Audio 1.14 Dopravní pásy 

 

 
Obr. 33 – pás s textilní nosnou kostrou 

Pás s kostrou tvořenou ocelovými lanky je speciálně určen pro práci v těžkých podmínkách na 
dopravnících s velkým výkonem. Kostra je tvořena vysokopevnostními ocelovými 
stejnosměrnými pozinkovanými lanky, která jsou uložená v jedné rovině a přenášejí tah v 
podélné ose pásu. Tento typ dopravního pásu není náchylný na protažení a deformaci vlivem 
působení tahových sil v průběhu určité doby. Je vyráběn v šířkách <800; 1000; 1200; 1400; 
1600; 1800; 2000; 2200; 2400>mm a pevností od 1000N do 5000 N.mm-1. Materiálem pásu s 
kostrou tvořenou ocelovými lanky je guma. 

 
Obr. 34 – pás s ocelovou nosnou kostrou 
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Sklony pásových dopravníků s klasickým dopravním pásem nebo s kostrou tvořenou 
ocelovými lanky nemohou být větší než 18 až 20° podle dopravovaného materiálu při 
dopravě dovrchní a -12° při dopravě úpadní. 
Úpravami dopravníku nebo pásu lze však dosáhnout sklonů podstatně větších. Takto upravené 
pásové dopravníky řadíme do skupiny tzv. strmých pásových dopravníků. Nejčastěji se 
úpravy týkají jen pásu. Je-li pás opatřen příčnými žebry je možné sklon dopravníku zvětšit na 
30° až 45° podle výšky žeber a dopravovaného materiálu. Rozteč žeber je třeba brát v úvahu 
podle sypného úhlu dopravovaného materiálu a sklonu dopravníku tak, aby se pásu náležitě 
využilo. 
Také zvlnění boční stěny připevněné k pásu umožní kromě zvětšení ložného průřezu větší 
sklon dopravníku, a to 45° až 60° a v případech, kdy žebra s vlnitými lemy tvoří kapsu i 
dokonce až do 90° (svislá doprava). Nevýhodou těchto typů pásu je jejich obtížné čištění a 
komplikované vedení vratné větve. 

Druh dopravního pásu je určen jeho charakteristickými vlastnostmi. Pro všeobecné použití je 
druh dopravního pásu označen písmenem Z, pro použití v podzemí písmenem S a pás odolný 
proti zvýšeným teplotám písmenem T. Pásy s nosnou kostrou z ocelových lanek většinou 
nesou označení St doplněné o pevnost pásu v N.mm-1. 
Typ dopravního pásu se určuje podle jeho pevnosti v tahu v podélném směru. 

označení typu 
dopravního 

pásu 

pevnost dopravního pásu 
v tahu 𝜎𝑡[𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] 

dovolené namáhaní v tahu 
𝜎𝑑𝑜𝑣[𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] 

160 160 16 
200 200 20 
250 250 25 
315 315 31,5 
400 400 40 
500 500 50 
630 630 63 
800 800 80 
1000 1000 100 
1250 1250 125 
1600 1600 160 
2000 2000 200 

Tab. 5 – Dovolené namáhání pásu 

Označování pásů - na každém dopravním pásu a na připojeném štítku je vytištěno označení, 
které udává základní informace o použité tkanině a gumové krycí vrstvě. Každý pás má na 
sobě a na připojeném štítku označení k identifikaci použité tkaniny a typu gumových krycích 
vrstev. 

1.3.1 Příklad označování pásu: 

EP 400 / 3   4 + 2   AA 

EP – typ kostry (EP – v příčném směru pružná tkanina s osnovou z polyesteru a útkem 
z polyamidu) 

400 – nominální pevnost pásu v tahu (400 N∙mm-1) 
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3 – počet vložek 

4 + 2 – tloušťka horní a spodní krycí vrstvy (horní 4 mm, spodní 2 mm) 

AA – typ krycí vrstvy 
Dopravní pás je namáhán především tahovou silou a dále ohybem a odstředivou silou. 
Celková výsledná síla namáhající dopravní pás je dána součtem všech tří namáhajících sil. 
Ohybová síla vzniká při náběhu dopravního pásu s určitou tloušťkou kostry na buben jistého 
průměru. Vhodnou volbou kostry a k němu odpovídajícímu průměru lze eliminovat 
významný vliv ohybové síly na namáhání dopravního pásu. Odstředivá síla rovněž ztrácí na 
významu a dopravní pás se z těchto důvodů kontroluje pouze na maximální tahovou sílu při 
ustáleném chodu dopravníku. 

1.3.2 Kontrola pásu na přetržení: 
Tmax .kB  ≤ Fj 

Kde kB –součinitel bezpečnosti (volí se 10 až 12),dle ČSN ISO 5048 se vždy uvažuje 
bezpečnost desetinásobná. 

1.3.3 Výpočet jmenovité podélné pevnosti dopravního pásu Fj [N]: 
Fj = σt . B 

Kde σt –podélná pevnost dopravního pásu [N.mm-1] 
 B –šířka dopravního pásu [mm] 

Spoje nerozebíratelné – za studena (lepením), za tepla (vulkanizací) 
V: při dobrém provedení 100% pevnost 
N: pracná příprava a provedení spoje 

Spoje rozebíratelné – systém mechanických spon 
V: rychlé provedení, relativně menší náročnost na provedení  
N: snížená pevnost spoje, znečišťování spodní větve dopravního pásu 

 
Obr. 35 – rozebíratelný spoj pásu 
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1 PŘEDNÁŠKA 4 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Analýza tažných sil v dopravním pásu 
Pohony dopravních, zvedacích a manipulačních zařízení 
Základní rovnice mechaniky pohonu 
Rozdělení pohonů 

 
 

 

MOTIVACE: 

Naučíme se analyzovat tažné síly v nekonečném tažném prvku, což může 
obsáhnout obrovské množství dopravních systémů – řetězových, lanových a 
s dopravním pásem. Dále bude vysvětleno, které typy pohonů jsou 
nejvhodnější vzhledem ke svým momentovým charakteristikám pro dané 
účely. 

 
 

 

CÍL: 

Důvody pro výpočet tahových sil v nekonečném tažném prvku (pro určení 
potřebného příkonu, pevnostní kontrolu tažného prvku, prodloužení tažného 
prvku, napínací síly). 

Graficko- početní metoda (tvorba tažných sil na nekonečně malém elementu 
dopravního pásu, výpočet potřebných tahů v jednotlivých místech 
dopravního pásu, určení odbíhající a nabíhající síly, bezpečnost proti 
prokluzu). 

Základní rovnice mechaniky pohonu (momentová, jeřábová, ventilátorová 
charakteristika, volba druhu pohonu). 

Rozdělení pohonu (ruční pohon, motorový pohon-výhody, nevýhody, 
elektrický stejnosměrný, elektrický střídavý, spalovací motor, hydraulický, 
pneumatický). 
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1.1 ANALÝZA TAŽNÝCH SIL V NEKONEČNÉM TAŽNÉM PRVKU 

1.1.1 Důvody pro výpočet průběhu a analýzu tahových sil v nekonečném tažném 
prvku: 

• pro určení potřebného příkonu poháněcí stanice 
• pro pevnostní kontrolu tažného prvku 
• pro určení prodloužení tažného prvku 
• pro určení velikosti napínací síly 

1.1.2 Graficko – početní metoda určení průběhu tahových sil: 
Vychází z měrného délkového zatížení σ [kg.m-1] 
V plné větvi σpl zahrnuje zatížení dopravovaným materiálem a tažným prvkem. 
V prázdné větvi σpr zahrnuje jen zatížení tažným prvkem. 

 
Obr. 36 – analýza sil na nekonečném tažném prvku 

1.1.3 Tvorba tažných sil na nekonečně malém elementu dopravního pásu: 

∫ ∫∫
−

+=
i

i

iiT

T

L

iii

L

iii wdlgdlgdT
1 00

.cos...sin... εσεσ  

iiiiiii wLgLgTT .cos...sin...1 εσεσ +=− −  
( )iiiii lwhgTT ...1 +±+= − σ  

Speciálním případem výpočtu tahových sil je pásový dopravník, u kterého je nutno při 
stanovení pohybových odporů uvažovat i rotující hmoty válečků, redukované do dopravního 
pásu. 

Pro plnou větev dopravníku platí vztah: 
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( ) ( ) ∑++±+++= − iPVipivhpii FhgqmwgmqmTT ....1  

Pro prázdnou větev dopravníku platí vztah: 
( ) ∑+±++= − iPVipivspii FhgmwgmmTT ....1  

mp – měrná délková hmotnost dopravního pásu [kg.m-1] 

q - měrná délková hmotnost dopravovaného material [kg.m-1] 

mvh - měrná délková hmotnost rotujících částí válečků plné 
(horní)  větve redukovaná do dopravního pásu [kg.m-1] 

mvs – měrná délková hmotnost rotujících částí válečků prázdné (spodní) větve redukovaná do 
dopravního pásu [kg.m-1] 

wi – měrný pohybový odpor v i-tém úseku [-] 

Σ Fpv – suma přídavných a vedlejších odporů v i-tém úseku [N] 

1.1.4 Algoritmus určování tahových sil: 
• Rozdělíme dopravní trasu na úseky konstantního úklonu. Začínáme (bod 0) v místě, 

kde dopravní pás opouští pohon a pokračujeme ve směru jeho pohybu (body 1,2,3 
atd.) 

• Zakreslíme zrcadlový obraz plné větve a zakótujeme převýšení (hi) a vodorovné 
průměty délek (li) jednotlivých úseků. 

• Dle dříve uvedených vztahů vypočteme tahové síly v pásu relativně k tahu v bodě 0, 
což je zatím neznámá odbíhající síla F0. 

T0 = F0 

( ) ∑ +=++++= 1011101 ..... KFFhgmlwgmmTT pvpvsp  

( ) 21022212 ..... KKFFhgmlwgmmTT pvpvsp ++=+−++= ∑  

( ) ∑∑ +=++++=
3

1
033323 ..... ipvpvsp KFFhgmlwgmmTT  

∑∑ +=++++=+=
4

1
043210434 ipv KFKKKKFFTT  

T5 = T4 + (mp + q + mvh).g.w.l5 – (mp + q).g.h5 + ΣFpv5 

T5 = F0 + ∑
5

1
iK  

( ) ( ) ∑++++++= 66656 ..... pvpvhp FhgqmlwgmqmTT  

T6 = F0 + ∑
6

1
iK  

( ) ( ) ∑++−+++== 77767 ..... pvpvhpn FhgqmlwgmqmTFT  
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T7 =  Fn  =  F0  +  ∑
7

1
iK  

Obvodová síla  

∑=−=
7

1
0 in KFFF  

Kde Ki – celkové pohybové odpory dopravníku v i-tém úseku [N] 

 
Obr. 37 – výsledek analýzy sil na dopravním páse 

• Určíme velikost odbíhající síly F0 tak, aby byly současně splněny tyto podmínky: 
- přenosu obvodové síly na poháněcí stanici třením 

1
.

.0 −
≥

Ge
FkF s

αµ  

- řetězovým kolem 
F0 = 2 až 5 kN 

- dovoleného průvěsu dopravního pásu (lana) 

pro plnou větev 
( )

max

1

.8
..

y
gqmt

T p
i

+
≥  

pro prázdnou větev 
max

2

.8
..

y
gmt

T p
i ≥  

pro řetěz v obou větvích Ti ≥ 0 

kde t1 (t2) - rozteč válečkových podpěr horní (spodní větve) pásu [m] 
 ymax – dovolený relativní průvěs dopravního pásu 
 dle ČSN ISO 5048 je ymax = 0,005 až 0,02 

• Zvolenou hodnotu odbíhající síly F0 dosadíme do dříve vypočtených vztahů a 
výsledné hodnoty zakreslíme do rozvinutého tvaru dopravníku. 
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Animace 1.1 Graficko-početní metoda 

1.1.5 Základní rovnice mechaniky pohonu: 

reddsm MMM )( +=  [N.m] 
)()( Pdsm iMMM ⋅+= η  [N.m] 

 
Obr. 38 – soustava motor – spojka – převodovka - stroj 

Převodový poměr: 
𝑖𝑝 =

𝑛1
𝑛2

 

Účinnost: 

𝜂 =
𝑃2
𝑃1

=
𝑀𝑘2

𝑀𝑘1
 

Momentová charakteristika je vyjádření vztahu momentu motoru Mm nebo zátěže  Ms na 
úhlové rychlosti w nebo otáčkách n. 

𝑀𝑚,𝑠 = 𝑓(𝑛,𝜔) 

Jeřábová – dopravníky, jeřáby, výtahy = nižší rychlosti. Ms = konst 




 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

8 Přednáška 4 

Ventilátorová – dopravníky, jeřáby, výtahy = nižší rychlosti.  
n

Ss kMM ω⋅+= 0  

k, n – parametr vyjadřující strmost ventilátorové charakteristiky 

 
Obr. 39 – jeřábová charakteristika 

 
Obr. 40 – ventilátorová charakteristika 

1.1.6 Volba druhu pohonu závisí: 
a) kinematice a dynamice pohonu 

• pohyb přímočarý, rotační, kyvadlový… 
• rychlost pohybu, frekvence  startů a zastavení 
• požadavky na reverzaci chodu a další 

b) na prostorovém uspořádání, pracovních podmínkách a prostředí použití 

1.1.7 Rozdělení pohonů: 
a) ruční pohon – maximálně do 0,3kW, pracujících krátkodobě 
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Obr. 41 – typ ručního pohonu 

b) motorový pohon 

Výhody: jednoduchost, malá hmotnost, nízká cena, vysoká účinnost, možnost 
regulace otáček, přizpůsobivost zatížení, zajištění čistoty, bezpečnost, spolehlivost 
Nevýhody: závislost na dodávce elektrické energie, nebezpečí úrazu, kvalitní 
doplňková zařízení. 

• Elektrický stejnosměrný (sériový, derivační, s cizím buzením) 
Použití: měkká momentová charakteristika, dobrá regulace otáček = motory 
elektrických lokomotiv (sériové), těžní a výtahové stroje (s cizím buzením) 

 
Obr. 42 – stejnosměrný elektrický motor 

• elektrický střídavý (synchronní, asynchronní – s kotvou nakrátko, s kotvou 
kroužkovou) 

Výhody: jednodušší, levnější, provozně spolehlivější než stejnosměrné sériové 
Použití: výrazné zastoupení v dopravních a manipulačních zařízeních 
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Obr. 43 – střídavý elektrický motor 

• spalovací motor (vznětový, zážehový, turbínové) 

Výhody: mobilní, nezávislost na energetické síti 
Nevýhody: nevýhodná momentová charakteristika, nemožnost reverzace, malá 
přetížitelnost, výfukové plyny 

 
Obr. 44 – spalovací motor 

• hydraulický 
Změna energie z mechanické na tlakovou (hydrostatické pohony) a zpět na 
mechanickou energii. 
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- hydrostatické – pohon HG elektrickým nebo spalovacím motorem, přenos tlakové 
energie z HG na HM (regulační, neregulační). HG = zubové čerpadlo, axiální či 
radiální pístové čerpadlo, HM = zubový, pístový, lamelový. 

Výhody: ideální momentová charakteristika pro trakční zařízení, dobrá regulace 
otáček, malé rozměry a hmotnost, funkce hydrostatické brzdy 
Nevýhody: nízká účinnost 60% až 70%, přítomnost hořlavého a neekologického 
oleje, filtrace oleje 

 
Obr. 45 – hydraulický hydrostatický motor 

 
Změna energie z mechanické na energii kinetickou (hydrodynamické pohony) a 
zpět na mechanickou energii. 

- hydrodynamické – použití jako hydrodynamické rozběhové sojky spolu s 
asynchronním motorem s kotvou nakrátko pro těžké rozběhy – těžní zařízení, 
drtiče, dopravníky a čerpadla 

• pneumatický 
Tlaková energie stlačeného vzduchu je nositelem energie na pohyblivý člen – 
přímočarý či rotační. Dělíme na pístové, lamelové a zubové. 

Výhody: použití v dolech, jednoduché, ekologický provoz, akumulace energie, 
možnost přetížení, absence odpadního potrubí, snadné řízení 
Nevýhody: nízká účinnost, hlučnější, úprava tlakového média, tlakové ztráty, měkká 
charakteristika 
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1 PŘEDNÁŠKA 5 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Lanopásový dopravník 
Korečkový elevátor 
Článkový dopravník 
Hřeblový dopravník 

 
 

 

MOTIVACE: 

Lanopásový dopravník je dopravník s velmi zajímavou a málo využívanou 
konstrukcí. Nicméně pro větší vzdálenosti je výhodnější z hlediska 
pohybových odporů než klasický pásový dopravník. Další typy dopravníků 
lze zařadit mezi řetězové dopravníky, které mají nižší rychlosti, které 
kompenzují větším dopravním průřezem k zachování vysokého dopravního 
výkonu. 

 
 

 

CÍL: 

Lanopásový dopravník (princip-výhody, nevýhody, hlavní části- poháněcí 
stanice, dopravní trať, vratná stanice, ostatní vybavení). 

Korečkový elevátor (princip-výhody, nevýhody, rozdělení korečkových 
elevátorů-dle uspořádání, dle tažného orgánu, dle umístění korečků, dle 
způsobů plnění, hlavní části- poháněcí stanice, vratná stanice, tažný prvek, 
základy výpočtů). 

Článkový dopravník (princip-výhody, nevýhody, rozdělení článkových 
dopravníků- dle způsobů vedení článku, dle velikosti článků, dle tvaru 
článků, základy výpočtů). 

Hřeblový dopravník (princip-výhody, nevýhody, hlavní části- poháněcí 
stanice, vratná stanice, dopravní trať, unášecí pásmo s hřebly, základy 
výpočtů). 
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1.1 PRINCIP LANOPÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

Dopravovaný materiál je dopravován na speciálním pryžovém páse, který je unášen pomocí 
dvojice nekonečných ocelových lan. Pohyb pásu je zajištěn třením mezi pásem a lanem. 
 

 

Audio 1.1 Dopravovaný materiál 

 

 
Obr. 46 – lanopásový dopravník 

Výhody lanopásového dopravníku oproti klasickému pásovému dopravníku 
• Hladší a tišší chod 
• Menší počet rotujících částí 
• Doprava na velké vzdálenosti s velkým převýšením 
• Bezproblémová doprava v oblouku 
• Umožňuje kopírování povrchu členitého terénu na jeden pohon 

Hlavní části lanopásového dopravníku: 
1. Poháněcí stanice 
2. Dopravní trať 
3. Vratná stanice 
4. Ostatní vybavení 

Poháněcí stanice 
Před výsypným bubnem je lano odděleno pomocí vychylovacích kladek od pásu a je 
navedeno na třecí kotouč.  

1.1.1 Varianty uspořádání: 
1. Z motoru je výkon přenášen přes hydraulickou rozběhovou spojku na převodovou 

skříň s diferenciálem a odtud na třecí kotouče (Obr. 47 vlevo) 
2. Každý z třecích kotoučů má vlastní pohon a synchronizace otáček třecích kotoučů je 

provedena frekvenčními měniči (Obr. 47 vpravo) 
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Obr. 47 – varianty uspořádání pohonu 

Motor – ve většině případů se používají asynchronní elektromotory s kotvou na krátkou, nebo 
i s kotvou kroužkovou, pro velké výkony hydromotory 

Brzda – vkládá se mezi motor a převodovou skříň 

Hydrodynamická rozběhová spojka – vkládá se mezi motor a převodovku a slouží k 
plynulému rozběhu dopravníku bez jednorázové zátěže motoru 

Převodová skříň s diferenciálem – slouží k převodu výkonu motoru na kroutící moment 
potřebný k běhu dopravníku   

Třecí kotouče – používají se jednodrážkové nebo více drážkové se širokou parabolickou 
drážkou 

Jako tažných členů se používá u lanopásových dopravníků dvojice nekonečných ocelových 
lan. Nejčastěji se využívá šestipramenného lana konstrukce SEAL. Lano je nejvíce 
opotřebovávaná část dopravníku. 

SEAL – kolem duše je uložena vrstva drátků slabšího průměru, které jsou překryty vrstvou 
drátků většího průměru. Počet drátků je ve spodní i horní vrstvě stejný (obr.5). Průměry lan se 
pohybují od 25 do 50mm. 

1.1.2 Dopravní trať 
Je to část dopravníku, na které je v horní větvi dopravován materiál. Začíná výsypným 
bubnem u poháněcí stanice a končí vratným bubnem dopravního pásu. Řez dopravní tratí je 
znázorněn na Obr.48. 
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Obr. 48 – řez lanopásovým dopravníkem 

• Nosná konstrukce je svařovaná z ocelových profilů 
• Na nosné konstrukci jsou uloženy v horní větvi podpěrné kladky ve vzdálenosti cca 

8m, ve spodní větvi ve dvojnásobné vzdálenosti 
• Podpěrné kladky slouží k podepření tažných lan a jejich vedení; jsou používány 

kladky s průměrem od 250 do 350mm, s širokou drážkou 

1.1.3 Dopravní trať – PÁS 
U lanopásových dopravníků se používá pryžových nebo i dnes už PVC pásů ve speciální 
konstrukční úpravě. V pásu jsou zality co 100mm lišty čtvercového průřezu s pružinové oceli, 
které způsobují, že v dolní větvi běží pás narovnaný a v horní větvi se pod tíhou materiálu 
mírně prohne, čímž zvyšuje dopravní průřez materiálu. Na obou stranách jsou pásu jsou 
navulkanizovány klínové drážky, které zvyšují tření mezi tažným lanem a pásem. Pás je 
spojován buďto mechanicky nebo vulkanizací, přičemž jsou na spoj kladeny menší nároky jak 
u klasických pásových dopravníků. 
 
Dopravní pás - nesymetrický 
   - symetrický 

1.1.4 Vratná stanice 

Vratná stanice pásu 
• jedná se o volně se otáčející buben, který převádí pás z dolní větve do horní  
• buben je uložen posuvně na kolejničkách a je vybaven nejčastěji závažím pro napnutí 

pásu 

Vratná stanice lan 
• obě lana mají ve vratné stanici svoje třecí kotouče, které umožňují na sobě nezávislý 

posuv v horizontálním směru a jsou vybaveny napínacím zařízením pro vyvození 
dostatečného tahu v laně 
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1.1.5 Ostatní vybavení 
Vybavení lanopásového dopravníku: 

• Výsypka 
• Násypka 
• Podpěrné válečky v místě, kde je lano pomocí vychylovacích kladek odvedeno z pod 

pásu 

1.1.6 Výpočet lanopásového dopravníku 
• Principem výpočtu je návrh průměru tažného lana a dimenzování poháněcí stanice 
• Pro určení maximálního tahu v laně využijeme výpočet klasického pásového 

dopravníku  
• Zadané parametry převedeme na úlohu klasického pásového dopravníku   

1.2 KOREČKOVÉ ELEVÁTORY  

Korečkový elevátor je dopravník pro svislou nebo úklonnou dopravu, jehož unášecím 
(tažným) prvkem je nekonečný dopravní pás, řetěz nebo dvojice řetězu  mechanicky spojený s 
nosným prvkem (korečkem). 
Je určen pro svislou a úklonnou dopravu jemnozrnných a drobně kusovitých materiálů 
(cement, vápenec, písek, štěrk apod.) zrnitostí 0 až 60 mm, malé  vlhkosti při teplotách -20˚C 
až +130˚C. Maximální dopravní výška je 40 m, u řetězových dopravníků až 90m. Dopravní 
výkon je běžně 50 až 150 m3 . h-1 , u kapacitních může být 500 m3 . h-1 i více. 
V posledním období se tento dopravník stále více používá i v potravinářském a chemickém 
průmyslu i jako dopravník pro mezioperační manipulaci. 
Výhodou dopravníků je nízká spotřeba energie (vyvážení obou větví), malý vestavěný 
prostor, relativně vysoký dopravní výkon, spolehlivý provoz, u řetězových provoz v horkém 
prostředí. Částečnou nevýhodou může být omezená dopravní výška a prašnost při dopravě 
některých materiálů. 
 

 

Audio 1.2 Korečkový elevátor 

 

 

Animace 1.1 korečkový elevátor 
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1.2.1 Rozdělení korečkových elevátorů: 

• dle uspořádání: a) svislé - gravitační 
  - odstředivé 
 b) šikmé - gravitační 
  - odstředivé 
 c) lomené 

• dle tažného orgánu: a) pásové 
 b) řetězové 

• dle umístění korečků: a) přetržité 
 b) nepřetržíté 

• dle způsobu plnění: a) hrabací 
 b) nasypávací 
 c) smíšený 

1.2.2 Hlavní části korečkových elevátorů 
Hlavní části korečkového elevátoru tvoří poháněcí stanice, vratná stanice s napínáním, šachta 
(u šikmých dopravníků nosná konstrukce), těleso dopravníku, tažný prvek, korečky, násypka 
a výsypka. 

Poháněcí stanice je umístěna v hlavě elevátoru. Na obrázku je znázorněna pro pásový tažný 
prvek. Pro menší výkony (do cca 12kW) se používá převodových motorů s kotvou nakrátko 
s neregulační hydrodynamickou spojkou anebo alespoň se  spojkou pružnou.  

Převodovka je mechanická jednorychlostní kuželočelní. Na prvním hřídeli převodovky je 
malý pomocný motor dimenzovaný pouze na překonání odporů prázdného dopravníku, který 
slouží pro jeho pomalý chod při opravách, revizích a podobně. 

Poháněcí stanice musí být vybavena brzdou pro udržení tažného prvku v klidu. Potřebný 
moment brzdy se určí ze vztahu: 

𝑀𝐵 = ∆𝐹 ∙
1
2
∙ 𝐷𝑏 ∙ 𝜂𝑚𝑎𝑥 ∙

𝑘𝐵
𝑖𝑝 ∙ 𝑛𝐵

 

∆𝐹 =
𝐻
𝑡𝑘
∙ 𝑉𝑘 ∙ 𝜌𝑣 ∙ 𝑔 ∙ 𝑘𝜑 

ΔF – statická převaha plné větve elevátoru [N] 

D
b
 – průměr bubnu [m] 

η
max

 – maximální účinnost poháněcí stanice [-] 

i
p
 – převodový poměr [-] 

k
B 

– bezpečnost brzdy [-] 

n
B
 – počet brzd [-] 
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H – dopravní výška [m] 

t
k
 – rozteč korečků [m] 

V
k 

– vodní objem korečků [m
3
] 

ρ
v
 – objemová hmotnost dopravovaného materiálu [kg.m

-3
] 

k
φ 

– součinitel plnění korečků [-] 

Hnací bubny bývají průměru 0,4m až 1,25m s maximální dovolenou rychlostí 3,5 m.s-1, 
řetězová kola průměru 0,2m až 0,71m s maximální obvodovou rychlostí 1,6 m.s-1. 
Vratná napínací stanice je vybavena stejným bubnem nebo řetězovým kolem, jako poháněcí 
stanice. Předpětí vychází u pásového tažného prvku z Eulerova vztahu pro minimální 
odbíhající sílu: 

𝐹0 ≥
𝑘𝑠 ∙ 𝐹
𝑒𝜇∙𝜋 − 1

 

ks – statická bezpečnost proti prokluzu 

F – přenášená obvodová síla 

μ – součinitel tření mezi bubnem a pásem 

Často stačí k vyvození potřebné odbíhající síly vlastní tíha dopravního pásu s korečky. Pokud 
ne, je možno tažný prvek napínat  pomocí šroubů nebo závaží. 
Elevátor může být otevřený nebo uzavřený. V prvním případě tvoří nosnou konstrukci 
elevátoru zpravidla příhradová konstrukce. Ve druhém případě tvoří nosnou konstrukci tzv. 
šachta. Ta buď stojí a je zakotvena na konstrukci vratné stanice anebo je zavěšena na 
konstrukci poháněcí stanice. 

Tažný prvek elevátoru tvoří buď nekonečný pás nebo řetěz. Dopravní pásy jsou stejného 
provedení jako u pásových dopravníků a používá se pásů gumových i PVC. Gumové pásy 
jsou vhodné pro teploty do 80˚C, PVC do 130˚C. Korečky se k pásu upevní šrouby se 
zvětšenou kuželovou hlavou, přičemž zadní strana korečků je buď prolisována nebo jinak 
vhodně upravena. Šířka pásu se volí o 0,03 až 0,1 m širší než je šířka korečku. 

 

Audio 1.3 Tažný prvek 
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Obr. 49 – příklady uchycení korečků na pás 

Řetězu jako tažného prvku se použije v horkých provozech, pro dopravu do větších výšek a 
při dopravě abrazivního materiálu. Používají se řetězy článkové tepelně zpracované pro 
zvýšenou odolnost proti otěru řetězy vysokopevnostní. Rovněž se používají i řetězy sponové. 
Vzhledem k dynamickému zatížení řetězů je účelné používat řetězy s menší roztečí. Připojení 
korečků k článkovým řetězům je oboustranné, u sponových řetězů centrální. 
 

 

Audio 1.4 Použití řetězu 

 
Korečky jsou vyrobeny s plechu tloušťky 1 až 8 mm lisováním a svařováním. Jejich tvar a 
rozměry upravují ČSN 26 0010 až 14 nebo DIN 15231 až 15. Zejména v potravinářském a 
chemickém průmyslu se používají korečky z umělých hmot jako nylon, uretan, HD polyetylén 
apod. 
 

 

Audio 1.5 Výroba korečků 

 

Běžně dodávané a vyráběné typy korečků : plastové  
 plechové 
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Obr. 50 – příklady uchycení korečků na řetěz 

Násypka slouží k přivádění materiálu do korečků. Důležité je rovnoměrné plnění korečků bez 
jejich přeplňování. Korečky se mohou plnit nasypáváním, hrabáním anebo kombinovaným 
způsobem. Násypný způsob s přívodem materiálu přímo do korečků je nejvhodnější jak 
z hlediska energetického, tak z hlediska opotřebení korečků. 

Hrabací  způsob plnění korečků spočívá v nabírání dopravovaného materiálu korečky v patě 
elevátoru a je vhodný jen pro neabrazivní a lehké materiály. 

1.2.3 Základy výpočtu korečkových dopravníků 
Dáno: - dopravní výška H [m] 
 - dopravované množství Q [t.h-1] 
 - objemová hmotnost materiálu ρv [kg.m-3] 

1.2.3.1 Algoritmus výpočtu: 

1. Volba rychlosti v [m.s-1] 
Dle druhu dopravovaného materiálu, běžný rozsah (0,8 až 3,5), řetězové dopravníky 
maximálně 1,6 m.s-1. 

2. Určení potřebného průřezu Sp [m2]  

𝑆𝑝 =
𝑄

3,6 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌𝑣 ∙ 𝑘𝜑
 

kφ – součinitel plnění korečků [-] 
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3. Určení objemu Vk [m2] 
𝑉𝑘
𝑡𝑘
≤ 𝑆𝑝 

4. Určení velikosti obvodové síly F [N] 
𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹𝑝 

F1 – síla potřebná pro překonání pohybových odporů dopravníků [N] 
F2 – síla potřebná k překonání dopravní výšky [N] 
Fp – síla potřebná k překonání odporu při plnění korečků [N] 
Síla F1 je pro svislé dopravníky téměř zanedbatelná. Doporučuje se ale o 10% zvýšit 
vypočtenou sílu F2. Pro dopravníky v úklonu se odpor vypočte jako u pásových 
dopravníků s dosazením za měrný odpor od 0,25 pro menší rychlosti až po 0,4 pro 
větší rychlosti. 

𝐹2 = 𝑞 ∙ 𝐻 ∙ 𝑔 =
𝑉𝑘
𝑡𝑘
∙ 𝑘𝜑 ∙ 𝜌𝑣 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 

pro násypné plnění 
𝐹𝑝 = 𝑉𝑘 ∙ 𝑘𝜑 ∙ 𝜌𝑣 ∙ (𝑣 + 𝑣1) ∙

𝑣
𝑡𝑘

 

pro plnění hrabáním 
𝐹𝑝 = 𝐴ℎ ∙ 𝑉𝑘 ∙ 𝑘𝜑 ∙ 𝜌𝑣 ∙

𝑛𝑘
𝑠

 

v1 – dopravovaná rychlost materiálu [m.s-1] 
h1 – pádová výška materiálu [m] 
Ah – měrná hrabací práce [J.kg-1] 
nk – počet současně hrabajících korečků [-] 
s – dráha hrabání [m] 

5. Potřebný provozní výkon P [kW]  

𝑃 =
𝐹 ∙ 𝑣

1000 ∙ 𝜂
 

η – účinnost poháněcí stanice (0,85 až 0,95) 

6. Určení napínací síly Fz [N] (pro pásový tažný prvek) 

𝐹𝑧 ≥ 2 �
𝑘𝑠 ∙ 𝐹
𝑒𝜇∙𝜋

− �𝑚𝑝 +
𝑚𝑘

𝑡𝑘
� ∙ 𝑔 ∙ 𝐻� 

ks – statická bezpečnost proti prokluzu 
mp – měrná hmotnost pásu [kg.m-1] 
mk – hmotnost prázdného korečku [kg 

7. Určení maximální tahové síly v tažném prvku 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =
1
2
∙ 𝐹𝑧 + 𝐹 + �𝑚𝑝 +

𝑚𝑘

𝑡𝑘
� ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 
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1.3 ČLÁNKOVÉ DOPRAVNÍKY  

Vhodné pro dopravu velmi kusového (bedny, palety, sudy) a sypkého, ostrohranného, 
agresivního a horkého (ve zvláštních úpravách přes 200 °C) materiálu. 
Článkové dopravníky s pásy z plochých článků a s články s postranicemi dovolují dopravu do 
maximálního sklonu 20°. Dopravníky s články, které mají příčná žebra nebo s články 
komorovými (kabelovými) je možno použít do sklonu až 60° i více. 
 

 

Audio 1.6 Článkové dopravníky 

 

 
 1 – článkový pás; 2 – podpírání a vedení pásu; 3 – hnací řetězová kola 
 4 – vratná řetězová kola; 5 – nosná konstrukce s vedením;  6 – pohon 
 7 – napínání; 8 – přiváděcí zařízení; 9 – odváděcí zařízení 

Obr. 51 – článkový dopravník 

Množství dopravená článkovými dopravníky bývají až 1000 t.h-1. Vzhledem k jejich vyšší 
ceně nejsou ekonomické pro dopravní množství pod 50 t.h-1. Pracovní rychlosti článkových 
pásů se pohybují od rychlostí nejmenších až maximálně do 1,3 m.s-1. Šířka pásů je od 200 do 
2000 mm. Délka článkových dopravníků normálního provedení nebývá zpravidla větší než 
100m. 

Nosným elementem článkových dopravníků je nekonečný článkový pás vytvořený 
z ocelových článků lisovaných do lichoběžníkového nebo obdélníkového tvaru. Článkový pás 
je jedním nebo dvěma řetězy unášen přes hnací nebo vratná řetězová kola. Řetězy mohou být 
kloubové nebo článkové. Ocelové články jsou k článkům řetězu připevněny. 

 

 

Audio 1.7 Článkový pás 
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Obr. 52 – řez článkovým dopravníkem 

 
Animace 1.2 Článkový dopravník 

1.3.1 Rozdělení článkových dopravníků: 
• dle způsobu vedení článkového pásu: 

a. s pojízdnými kladkami 
b. s pevnými kladkami 
c. s kluzným vedením pásu 

• dle velikosti článků: 
a) krátkočlánkové 
b) dlouhočlánkové 

• dle tvaru článků: 
a) laťkové 
b) s plochými články 
c) s postranicemi 
d) s komorovými články 
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Obr. 53 – články článkového dopravníku 

 
Obr. 54 – články článkového dopravníku 

1.3.2 Základy výpočtu článkových dopravníků 
Dáno : - vzdálenosti a převýšení trati L, H [m] 
 - dopravované množství Q [t.h-1] 
 - sypná hmotnost materiálu ρs [kg.m-3] 

1.3.2.1 Algoritmus výpočtu: 

1. Volba rychlosti v [m.s-1] 

Dle druhu dopravovaného materiálu (0,1 ÷ 1,3 ) m.s-1. 

2. Určení potřebného průřezu Sp [m2]  

𝑆𝑝 =
𝑄

3,6 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌𝑣 ∙ 𝑘𝜑
 

kφ – součinitel plnění korečků [-] 

3. Určení dopravního průřezu  S [m2] 
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pro plochý článek s bočnicemi  
𝑆 = 𝑏 ∙ ℎ 

pro plochý článek bez bočnic  

𝑆 =
1
6
∙ 𝑏2 ∙ 𝑡𝑔(𝜓𝑑) 

pro tvarovaný článek 

𝑆 = 𝐵 ∙ ℎ +
1
6
∙ 𝑏2 ∙ 𝑡𝑔(𝜓𝑑 ) 

4. Porovnání průřezů  S a Sp [m2] 

musí platit S ≥ Sp  

5. Obvodová síla na poháněném bubnu F [N] 

𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹𝑝 

𝐹1 = 𝑤 ∙ 𝐿 ∙ 𝑔��2 ∙ 𝑚𝑝 + 𝑞� ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀 + 𝑚𝑣� 

redukovaný součinitel tření pro valivé tření  

𝑤 =
2 ∙ 𝑒 + 𝑑č ∙ 𝜇

𝐷𝑘
 

𝐹2 = ±𝑞 ∙ 𝐻 ∙ 𝑔 

𝐹𝑝 = 𝐹𝐵𝑉 + 𝐹𝑇𝑀 

6. Potřebný výkon poháněcí stanice [kW] 

𝑃 =
𝐹 ∙ 𝑣

1000 ∙ 𝜂
 

e – rameno valivého tření [m] 
μč – součinitel čepového tření [-] 
dč – průměr čepu podpěrné kladky [m] 
Dk – průměr kladky [m] 
mp – měrná hmotnost článkového pásu [kg.m-1] 
q – měrná hmotnost dopravovaného materiálu  [kg.m-1] 
mv – měrná hmotnost rotujících částí redukovaná do článkového pásu [kg.m-1] 
FBV – odpor bočního vedení [N] 
FTM – odpor z trhání materiálu (jedná-li se o podavač) [N] 
ψd – dynamický sypný úhel [°] 
η – účinnost poháněcí stanice [-] 
B – šířka článkového pásu [m] 

1.4 HŘEBLOVÉ DOPRAVNÍKY  

Hřeblový dopravník je dopravník, jehož vodícím prvkem je speciální žlab a tažným prvkem je 
řetězové pásmo s hřebly, přičemž materiál se posouvá v horní větvi žlabu po tzv. kluznici. 
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Dopravník je určen pro dopravu neabrazivního materiálu s max. úklonem ± 30° především v 
důlních podmínkách. 
 

 

Audio 1.8 Hřeblové dopravníky 

 
Hlavní části hřeblového dopravníku: 

a) Poháněcí stanice 
b) Vratná stanice 
c) Trať 
d) Řetězové pásmo s hřebly 

 
Obr. 55 – boční pohled na poháněcí stanici 

 
Animace 1.3 Hřeblový dopravník 

1.4.1 Poháněcí stanice hřeblového dopravníku 
Poháněcí stanice může být v příčném i podélném uspořádání a je koncepčně podobná 
poháněcím stanicím jiných řetězových dopravníků. Jelikož se v převážné většině používají 
v dolech, liší se značně od ostatních řetězových dopravníků výkonem elektromotorů. 
Používají se výhradně asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko o výkonu až 315 kW 
(1000V), často ve spojení s hydrodynamickými rozběhovými spojkami. 
 

 

Audio 1.9 Poháněcí stanice 

 










 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

18 Přednáška 5 

1.4.2 Vratná stanice hřeblového dopravníku 
Bývá zejména u porubových dopravníků velice často poháněna, přičemž její konstrukce je 
téměř identická jako u poháněcí stanice. 
 

 

Audio 1.10 Vratná stanice 

 

1.4.3 Trať hřeblového dopravníku 
Je tvořena žlaby, přechodovými žlaby a nástavnými a nahrnovacími plechy. Bývá svařena ze 
dvou E – profilů a z kluznice, délky jednotlivých žlabů jsou 0,5; 0,57 a 1,5 m. Na kvalitě 
kluznice závisí životnost žlabu, a proto se vyrábí ze speciálního otěruvzdorného materiálu 
tloušťky 16 až 32 mm. Musí být velmi nízké z důvodu plnění dobývací strojem a také 
vzhledem ke způsobu plnění. 
 

 

Audio 1.11 Trať hřeblového dopravníku 

 

1.4.4 Řetězové pásmo s hřebly 
Je tvořeno jedním, dvěma nebo třemi nekonečnými řetězy s hřebly. Nejčastěji se používají 
dvouřetězová pásma s centrálním nebo bočním uspořádáním. 
Řetězy: se používají zásadně článkové vysokopevnostní ve velikostech 14 x 50, 18 x 64 a 20 
x 80 (ČSN ISO 61079). 
Hřebla: jsou k řetězům připojena třmeny nebo tvarovanými řetězovými články. Pro průřezy 
žlabů 400 x 100 mm a 500 x 140 mm se používá rozteč hřebel 500 mm, u ostatních průřezů 
1000 mm. Rychlost řetězu hřeblových dopravníků je oproti pásovým dopravníkům výrazně 
nižší z důvodu tzv. polygonového efektu vznikajícího při náběhu a opouštění řetězového kola, 
volí se 0,6; 0,8 nebo 1,0 m/s. 
 

 

Audio 1.12 Řetězové pásmo 

 

 
Obr. 56 – řetězové pásmo (řetěz + hřebla) 












 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

19 Přednáška 5 

 

1.4.5 Základy výpočtu hřeblových dopravníků 
Dáno : - vzdálenosti a převýšení trati L, H [m] 
 - dopravované množství Q [t.h-1] 
 - sypná hmotnost materiálu ρs [kg.m-3] 

1.4.5.1 Algoritmus výpočtu: 

1. Volba rychlosti v [m.s-1] 

Dle druhu dopravovaného materiálu (0,6 ÷ 1,0 ) m.s-1. 

2. Určení dopravního výkonu Q [t.h-1]  

𝑄 = 3,6 ∙ 𝑆 ∙ 𝜌𝑠 ∙ 𝑘𝜑 ∙ 𝑣 

3. Obvodová síla na poháněném řetězovém bubnu F [N] 

𝐹 = 𝐹ℎ + 𝐹𝑠 

odpory horní větve [N]  
𝐹ℎ = 𝐿 ∙ (𝑚𝑟 + 𝑞) ∙ 𝑔 ∙ (𝑘ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀 + 𝑠𝑖𝑛𝜀) ∙ 𝑘𝑧 

empiricky zjištěný součinitel odporu horní větve [-]  

𝑘ℎ =
𝑞 ∙ (0,32 + 0,0004) + 0,312 ∙ 𝑚𝑟

𝑞 + 𝑚𝑟
 

měrná hmotnost dopravovaného materiálu   [kg.m-1]  

𝑞 =
𝑄

3,6 ∙ 𝑣
 

odpory spodní větve [N]  
𝐹𝑆 = 𝐿 ∙ 𝑚𝑟 ∙ 𝑔 ∙ (𝑘𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀 − 𝑠𝑖𝑛𝜀) ∙ 𝑘𝑧 

ks – součinitel odporu spodní větve [-] 
 uzavřená větev ks = <0.6 ; 0.95> 
 otevřená větev ks = <0.32 ; 0.35> 
kz – součinitel zakřivení tratě [-] 
 stabilní dopravník kz = 1,0 
 podélně přesouvaný dopravník kz = 1,1  
 příčně přesouvaný dopravník kz = 1,2 

4. Rozdělení výkonu na dvě poháněcí stanice 

a) Stejný výkon   PA = PB 
b) Různý výkon  

𝑃𝐴 = 𝑃 ∙
𝐹ℎ
𝐹

 

𝑃𝐵 = 𝑃 ∙
𝐹𝑠
𝐹
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5. Kontrola řetězu 

𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑘𝐵
𝑘𝑖

≤ 𝐹𝑧𝑘 

kB – součinitel bezpečnosti [-] 
 kB ≥ 3 
ki – součinitel počtu řetězů [-] 
 1 řetěz  ki = 1 
 2 řetězy ki = 2 
 3 řetězy ki= 2,5 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝐹ℎ,𝑠 𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝐷 

𝐹𝐷 = 6 ∙ 𝑚 ∙
𝑣2

𝐷𝑟
∙ 𝑠𝑖𝑛 �

𝜋
𝑧
� 

𝑚 = 𝑘 ∙ 𝐿 ∙ (𝑞 + 2 ∙ 𝑚𝑟) 

k – součinitel pružnosti řetězu [-] 
 k = <0,5;1> 
Dr – roztečný průměr řetězového kola [m] 
z – počet zubů řetězového kola [-] 
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1 PŘEDNÁŠKA 6 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Vibrační dopravníky 
Pásový dopravník 

 
 

 

MOTIVACE: 

Vibrační dopravníky patří především k technologické dopravě. Naučíme se 
rozeznávat základní způsoby vyvození kmitavého pohybu na vibračních 
dopravnících. 

Pásové dopravníky patří mezi nejrozšířenější dopravníky s velmi 
univerzálním použitím. 

 
 

 

CÍL: 

Vibrační dopravníky (princip - výhody, nevýhody, rozdělení vibračních 
dopravníků - impulsní, s mikrovrhem, pohony vibračních dopravníků, 
základy výpočtů) 

Pásový dopravník (princip - výhody, nevýhody, rozdělení pásových 
dopravníků- pro dálkovou dopravu, pro technologickou dopravu, hlavní 
části - poháněcí stanice, vratná stanice, dopravní pás, nosné válečky, 
napínací zařízení) 
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1.1 VIBRAČNÍ DOPRAVNÍKY 

Vibrační dopravníky jsou vhodné pro přímočarou vodorovnou dopravu a úpadní dopravu (do 
15°) práškových nebo sypkých materiálů na krátké vzdálenosti využívající k přemisťování 
setrvačných sil působících na částice dopravovaného materiálu. Nejčastější použití jako 
vibrační podavače a třídiče. Vlastní vibrační dopravníky nemohou v běžných podmínkách 
soupeřit s dopravními prostředky s tažným elementem.  
 

 

Audio 1.1 Vibrační dopravníky 

 

 
Obr. 57 – vibrační dopravník 

Výhody: 
• doprava abrazívních, chemicky agresivních, horkých a prašných hmot 
• propojení s technologickými postupy třídění, promývání, sušení či chlazení 

Nevýhody: 
• omezená délka 
• dynamické účinky přenášející se do základů a na konstrukce budovy 
• těžší, složitější a dynamicky namáhána konstrukce 
• vyšší náklady 
• malá dopravní rychlost do 0,4 m s-1 

Vibrační dopravník je tvořen žlabem obvykle průřezu U nebo O (trubka), který je pružně 
uložen na základu. Pohon dopravníku dává žlabu kmitavý pohyb. Podle vlastností pohonu 
žlabu a způsobu jeho uložení může být kmitavý pohyb žlabu a zejména pohyb částic 
dopravovaného materiálu značně složitý. 

 

 

Audio 1.2 Vibrační dopravník 
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Obr. 57 – žlaby vibračních dopravníků 

V zásadě mohou nastat dva případy. 
V prvním případě jsou částice dopravovaného materiálu ve styku se žlabem a pohybují 
se vlivem rozdílu silových impulsů, které jim jsou uděleny žlabem při jeho pohybu ve 
směru dopravy a zpět. 
V druhém  případě dochází v určité fázi pohybu žlabu k oddělení částic materiálu od 
žlabu. Částice jsou vrženy žlabem do prostoru, pohybují se po parabolách a dopadají 
zpět na žlab. Celý proces se neustále opakuje, přičemž se částice materiálu pohybují 
ve směru dopravy. Protože vzdálenosti, na něž jsou částice vrhány jsou velmi malé, 
hovoříme o mikrovrhu. 
 

 

Audio 1.3 Varianty vibračních dopravníků 

 
 

 
Animace 1.1 Vibrační podavač 
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1.1.1 Rozdělení vibračních dopravníků 

1. Dopravníky impulsní - jsou tvořeny plechovým žlabem, který koná postupný vratný 
nerovnoměrný pohyb vyvolaný pohonem dopravníku. Materiál na žlabu je při pohybu 
vpřed plynule urychlován, než se setrvačná síla, působící na částici materiálu o 
hmotnosti m (kg), rovná maximální tečné reakci mezi materiálem a žlabem 

a) pohyblivé dopravní žlaby - nastane-li případ, že reakce FN bude konstantní, např. 
při vodorovném pohybu žlabu, jedná se o pohyblivé dopravní žlaby. Žlab je valivě 
uložen na základu a poháněn složeným mechanismem: klikovým mechanismem, 
eliptickými ozubenými koly, pneumaticky a podobně tak, aby žlab měl 
požadovaný průběh zrychlení. 

b) Třasadla - se skloněnou drahou 
 - s listovými pružinami 

Nejčastěji používané třasadlo je se skloněnou drahou, kde není reakce žlabu na 
materiál konstantní. Nicméně, můžeme se setkat i s jiným konstrukčním řešením, 
kde žlab bývá často uložen na vzpěrných ramenech, která se mohou volně kývat, 
nebo na listových pružinách. Nesmí docházet k nadskakování materiálu, tzn. 
reakce Fn musí být vždy kladná. 

2. Dopravníky s mikrovrhem, které mohou být poháněny 
a) systémem s tuhou vazbou mezi pohonem a žlabem  
b) systémem s pružnou vazbou mezi pohonem a žlabem 

Dopravníkový žlab je zde rozkmitáván pohonem na frekvenci f = 5 až 100Hz při 
malých amplitudách Xž = 0,05 až 15mm. Systém dopravy je vysvětlen na obrázku. 
Dopravníkový žlab koná kmity o frekvenci f pod úhlem β  ke směru dopravy, což 
má za následek, že jeho dno, na kterém je dopravovaný materiál je střídavě v horní 
a dolní krajní poloze (viz spodní část obrázku). V čase t1 se částice materiálu 
oddělí od žlabu, odpovídající poloha je na obrázku vyznačena čárkovaně. Po dobu 
letu částice se žlab pohybuje dále až do okamžiku t2, kdy balistická dráha částice 
protne dno žlabu. Poloha dna žlabu je vyznačena čerchovaně. 

1.1.2 Pohony vibračních dopravníků mikrovrhem 

a) Nucený pohon excentrickým, nebo klikovým mechanismem s poměrem poloměru 
kliky „R“ k délce ojnice „l“ R:l = 0,1 až 0,01 s amplitudami 3 až 15mm a frekvencí 5 
až 25 Hz. 
Z konstrukčního hlediska bývá žlab podepřen vzpěrnými, nebo listovými pružinami. 
Těmito přídavnými pružinami mezi žlabem a rámem dojde ke snížení vlastní 
frekvence soustavy do blízkosti budící frekvence a tím snížení příkonu. Dopravní 
rychlost se pohybuje kolem 0,4 m·s-1. 

b) Pohon mechanickým budičem - vibrátorem rozkmitává žlab na frekvenci 15 až 30 Hz 
(u menších dopravníků až 50 Hz) a to s amplitudami 0,5 až 5mm. V tomto případě je 
dopravníkový žlab uložen na listových, šroubových nebo pryžových pružinách. 
Můžeme dosáhnout dopravní rychlosti až 0,25 m·s-1. Budiče mohou být usměrněné, 
nebo neusměrněné. 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

7 Přednáška 6 

 
Obr. 58 –příklad vibračního dopravníku 

c) Pohon elektromagnetickým vibrátorem. Žlab je pevně spojen s kotvou elektromagnetu 
budiče, těleso s cívkami je k žlabu a kotvě připojeno pružnou vazbou, kterou tvoří 
předepjaté tlačné pružiny. 
Když budeme budiče napájet střídavým proudem, bude frekvence 50Hz, ze sítě kmitá 
frekvencí 100Hz. Této budící frekvence využíváme u menších dopravníků, u větších 
frekvenci snížíme zařazením usměrňovače do obvodu.  
Amplitudy kmitání bývají 0,05 až 1mm. Předřazeným regulátorem napětí lze 
dosáhnout jednoduché změny amplitudy a tím regulace dopravní rychlosti. Dopravní 
rychlost se může pohybovat až 0,12 m·s-1 

 
Obr. 58 –příklad vibračního dopravníku 

1.1.3 Výpočet dopravního výkonu a příkonu elektromotorů 
Dopravované množství stanovíme z rovnice: 

𝑄𝑣 = 3600 ∙ 𝑆 ∙ 𝑣 [m3.h-1] 

S plocha průřezu vrstvy materiálu ve žlabu (m2) 
v střední dopravní rychlost materiálu (m·s-1) 
kde v = sm·f 
sm dráha materiálu při jednom dvoj zdvihu žlabu (m) 
f frekvence kmitání (s-1) 
Příkon stanovíme pomocí součinitele celkového odporu w = 1,0 až 1,5 z rovnice: 

𝑃 =
𝑄𝑣 ∙ 𝜌𝑣 ∙ 𝑔

3600
∙ (𝑙𝑣 ∙ 𝑤 ± ℎ) 

ρv objemová hmotnost dopravovaného materiálu (kg·m-3) 
lv vodorovný průmět délky dopravníku (m) 
h dopravní výška (znaménko + při dopravě nahoru, - dolů) (m) 
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Obr. 59 –budič kmitů pomocí rotace nevývažku 

1.2 PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 

Pásový dopravník je dopravník, jehož unášecím prostředkem je nekonečný dopravní pás 
obíhající mezi poháněcím a vratným bubnem a doplněný dalšími konstrukčními prvky 
potřebnými pro provoz dopravníku. Je určen pro přímočarou vodorovnou a úklonnou dopravu 
sypkých materiálů (za určitých okolností i kusových materiálů a osob) na krátké, střední i 
dlouhé vzdálenosti  (několik kilometrů). Běžně sypké materiály je možno dopravovat 
dovrchně do 18°, úpadně do -12°. 
 

 

Audio 1.4 Pásový dopravník 

 

Výhody: plynulá doprava s velkým dopravním výkonem, vhodnost pro přepravu prakticky 
všech sypkých materiálů, malé pohybové odpory, bezhlučný chod, bezpečný a spolehlivý 
provoz a jednoduchá konstrukce se snadnou montáží a demontáží. 

Nevýhody: velký počet rotujících částí (údržba) a problémy s abrazivním a lepivým 
materiálem. 

 
Obr. 60 – boční přesyp pásového dopravníku 






 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

9 Přednáška 6 

1.2.1 Pásový dopravník dělíme do dvou základních skupin: 
1) pásová doprava pro dálkovou dopravu  

• stabilní 
• přemístitelné 

2) pásová doprava pro technologickou dopravu 
• stabilní (vodorovné, úklonné, speciální) 
• přemístitelné 

 

 

Audio 1.5 Pásový dopravník - dělení 

 

Dálková pásová dopravu je charakterizována VELKÝM dopravním výkonem, dopravní 
délkou, šířkou dopravního pásu, větší dopravní rychlostí a umístěním na volném terénu.  
Technologická pásová doprava je charakterizována včleněním do výrobního procesu. 
 

 

Audio 1.6 Dálková pásová doprava 

 

Rozdělení pásových dopravníků dle ČSN 26 0001 – „Dopravní zařízení, názvosloví a 
rozdělení “ podle tažného elementu (druhu pásu): 

• dopravníky s gumovým pásem (nebo pásem z PVC), 
• dopravníky s ocelovým pásem, 
• dopravníky s ocelogumovým pásem, 
• dopravníky s pásem z drátěného pletiva. 

 
Obr. 61 – trať pásového dopravníku 

1.2.2 Hlavní části pásového dopravníku: 
• dopravní pás, 
• nosné stolice s válečky, 
• poháněcí stanice, 
• napínací stanice, 
• výzbroj a příslušenství dopravníku - násypka s bočním vedením, prostředky k 

odvádění materiálu z pásu, výsypka, čističe pásu, bezpečnostní zařízení. 
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Obr. 62 – čistič pásového dopravníku 

 
Animace 1.2 Pásový dopravník 

1.2.3 Konstrukce válečků nosných stolic pásového dopravníku 
Základní prvky válečků: 

• Plášť 
Je vyroben z bezešvých nebo podélně svařovaných přesných ocelových trubek např. tř. 
ISO 4200. Tloušťka stěny odpovídá zatížení a provozním podmínkám, pro které 
je váleček určen a je optimalizován výpočtem metodou FEM (metoda konečných 
prvků) a je ověřena dlouhodobým testováním. 

• Hřídel 
Tažena z tyčí např. tř. ISO 1035 - 1, ISO 1035-4, EN 10278. Je broušena s tolerancí 
ISO h6. 

• Pouzdro ložiska 
Lisováno z kvalitního, hluboko-tažného plechu. Uložení ložiska je s tolerancí ISO M7. 
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• Těsnění – vnitřní těsnění 
Vyrobeno se speciálního materiálu na bázi polyamidu a svým tvarem brání pronikání 
nečistot z vnitřního prostoru válečku.  

• Ložisko 
Jsou používána nejčastěji jednořadá kuličková ložiska. Pro extrémně náročné 
podmínky jsou používána dvouřadá naklápěcí soudečková ložiska.  
Ložiska jsou naplněna vodu odpuzujícím mazivem na lithiové bázi.  
Ložiska jsou plněna mazivem do 70% prostoru ložiska, což umožňuje provoz bez 
potřeby mazání v průběhu celé životnosti.  

• Pojistný kroužek 
Vyroben z kalené pružinové oceli, např. podle normy DIN 471. Zabraňuje axiálnímu 
pohybu hřídele. 

• Labyrintový těsnící systém 
Systém se skládá z několika těsnících elementů, které chrání ložisko před znečištěním 
z vnějšku. 
Systém má dvě části – vnitřní labyrint a vnější labyrint, chráněné krytkou 
a hřídelovým kroužkem  
Prostor mezi břity je vyplněn mazivem pro zachycení jemných prachových částic. 
Mazivo je stejného typu jako u ložisek. 

Hladké válečky 
Jsou používány pro horní i dolní válečkové stolice, doporučená šířka pásu do 2000 mm. 

 
Obr. 63 – hladký váleček 

Pogumované válečky 
Jsou používány pro snížení dynamických účinků dopadů v dopadové oblasti nebo pod 
násypkou. 

 
Obr. 64 – pogumovaný váleček 

 

Strážní válečky 
Jsou používány pro vyrovnání dopravního pásu. 
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Obr. 65 – strážní váleček 

Diskové válečky 
Jsou používány pro čištění pásu od zbytkového znečištění. 

Spirálové válečky 
Jsou používány pro čištění vysoce znečištěného pásu. 

 
Obr. 66 – jednoválečková a tříválečková stolice 

Nosné válečkové stolice (soustavy)  
Zahrnuje ty, které podpírají naloženou část pásu a přepravují náklad.  

Vratné válečkové stolice (soustavy) 
Vratné soustavy se nachází ve spodní části dopravníku a podpírají pás při jeho návratu.  

Dopadové válečkové stolice (soustavy) 
Jejich úkolem je zajistit maximální ochranu pásu. Dopadové válečky jsou umístěny do místa, 
kde těžký materiál dopadá na pás a mohl by jej poškodit. Dopadové soustavy jsou vybaveny 
gumovými válečky nebo dopadovými válečky s několika gumovými kroužky vhodné šířky 
a odolnosti. 

Tvarovací válečkové stolice (soustavy) 
Žlabové nebo rovné stolice pomáhají udržovat pás ve středu dopravníku. Dva malé postranní 
válečky jsou umístěny vertikálně k základnímu rámu, aby zajišťovaly samočinné vracení 
pásu. Tvarovací soustavy jsou obvykle rozmístěny po 30 m a nejsou umístěny do 15 m 
vzdálenosti od hlavice nebo konce řemenice. 

1.2.4 Pohony pásových dopravníků 
V současnosti se používají dva systémy pohonů: 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

13 Přednáška 6 

•  násuvný pohon – jedná se o klasický pohon, kde je hnací buben spojen spojkami a 
převodovkou s elektromotorem (součástí je také brzda).  Motory se nejčastěji 
používají čtyřpólové asynchronní s kotvou nakrátko. Převodovky mohou být čelní 
(pak se jedná o příčné uspořádání pohonu) nebo kuželočelní (jedná se o podélné 
uspořádání poháněcí stanice). Spojka mezi motorem a převodovkou je obvykle 
volena pružná, druhá spojka bývá nepružná (zubová nebo přírubová). 

•  bubnový pohon s integrovaným elektromotorem - jedná se o pohon, kde je motor 
integrován přímo v hnacím bubnu. Výhodou těchto elektropohonů je především 
minimální prostorová náročnost, jednoduchá údržba, tichý provoz. Chlazení a mazání 
se provádí olejovou náplní a to bez nutnosti demontáže bubnu. Nevýhodou jsou 
nároky na použité technologie, které jsou znatelně dražší než u klasických násuvných 
pohonů.  

 

Audio 1.7 Systémy pohonů 

 

 
Obr. 67 – jedno a vícebubnové systémy pohonu pásových dopravníků 

1.2.5 Bubny pásových dopravníků 

• Pogumované bubny 
Mohou být použity na jakémkoliv místě dopravníku. Skládají se z obrobeného pláště, 
dvou koncových čel a dvou hřídelí. 
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Obr. 68 – pogumovaný a hladký buben 

• Žebrový buben 
Pomáhají odstraňovat nalepený materiál na dopravním pásu. Bubny se převážně 
používají jako koncové. 

• Klecový buben 
Mají stejné použití jako žebrové bubny. Jsou využívány pro speciální aplikace, 
kde jsou dopravovány velmi vlhké materiály a pás se silně znečišťuje. 

1.2.6 Napínání pásových dopravníků 
Napínací zařízení zajišťuje předpětí dopravního pásu, potřebné pro přenos tažné síly třením 
z hnacího bubnu a pro zamezení nadměrného průhybu dopravního pásu mezi vlečkovými 
podpěrami. 

V současné době se napínací zařízení dělí: 
• na zařízení, která kompenzují jen trvalé prodloužení bubnu (s pevným napínacím 

bubnem) 
• na zařízení kompenzující trvalé i pružné prodloužení pásu (s posuvným napínacím 

bubnem) 

První skupina zařízení se používá především u kratších dopravníků (přibližně do 100 metrů) a 
napínání se provádí pohybem vratného bubnu. 

a) Napínací síla se vyvodí pomocí šroubu 
b) Napínací síla se vyvodí pomocí ručního kladkostroje. 

Pro druhou skupinu je charakteristické, že napínací buben se při změně tahů v dopravním 
pásu pohybuje, a tím kompenzuje změnu jeho délek. Nejvýhodnější je napínat dopravní pás 
v místě nejmenšího tahu, aby napínací zařízení bylo co nejmenší. 

Nejjednodušší je vyvození konstantní napínací síly pomocí závaží nebo pneumatického 
napínacího zařízení (používané zejména u důlních dopravníků, kde je k dispozici rozvod 
stlačeného vzduchu) či hydraulického napínacího zařízení. 
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Obr. 69 – napínání pomocí závaží 
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1 PŘEDNÁŠKA 7 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Šnekový dopravník 
Hydraulická doprava 
Pneumatická doprava 

 
 

 

MOTIVACE: 

Šnekové dopravníky patří k univerzálním dopravníkům pro dopravu 
materiálů sypkých, kusových i samotné vody. Potrubní doprava za využití 
média (voda, emulze, vzduch, dusík) slouží k efektivní a šetrné dopravě 
materiálu. 

 
 

 

CÍL: 

Šnekový dopravník (princip-výhody, nevýhody, druhy šnekovnic - plná, 
obvodová, lopatková, bezosá, kuželová, dopravní trať)  

Hydraulická doprava (princip-výhody, nevýhody, rozdělení - samospádová, 
tlaková, hlavní části- čerpadla, potrubí, dávkovače aj. základy výpočtů) 

Pneumatická doprava (princip-výhody, nevýhody, rozdělení-podle 
funkčního hlediska, podle uspořádání potrubního systému, podle tlaku, 
podle fyzikálního principu, fluidní pneumatická doprava, pneumatická 
doprava ve vznosu, speciální pneumatická doprava, technologické zařízení 
pneumatické dopravy, základy výpočtů) 
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1.1 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK 

Šnekové dopravníky jsou používány k dopravě sypkých látek (práškovitých, zrnitých, jemně 
kusovitých i mírně vlhkých). Nehodí se jen pro dopravu lepivých, hrubozrnných a silně 
abrazivních materiálů.  Použití je ve vodorovné, úklonné a výjimečně i svislé dopravě. 
Materiál je posouván v pevném žlabu otáčejícím se šnekem jako neotočná posuvná matice 
pohybového šroubu.  
Síla potřebná k transportu je vyvolávána otáčejícím se šnekem. Podmínkou je, že tření 
materiálu o stěny žlabu musí být větší než tření materiálu o povrch šneku.  
 

 

Audio 1.1 Šnekové dopravníky 

 

Šnek tvoří nejdůležitější část dopravníku. 

Zastává hlavní funkce celého dopravníku a to převádí rotační pohyb motoru na posuvný 
pohyb materiálu.  

Je poháněn převodovkou s elektromotorem. Tato soustava může být umístěna na začátku 
dopravníku (tzv. tlačný pohon) nebo na jeho konci (tzv. tažný pohon).  

Šnek se skládá ze šnekovnice a hřídele. 

1.1.1 Základní typy šnekovnice jsou: 
 

 

Audio 1.2 Typy šnekovnic 

 
1. šnekovnice plná 

− použití při dopravě práškových a jemně zrnitých nelepivých materiálů 
− šnekovnice z ocelového nebo jiného kovového materiálu je navařena na centrální 

hřídel 
− šnekovnice může být vytvořena též jako odlitek 
− v praxi se taktéž objevují vícechodé šnekovnice používané pro velmi sypké 

materiály nebo také ve šnekových čerpadlech dopravujících např. silně znečištěné 
kapaliny s většími případně i vláknitými přímíseninami bez nutnosti jejich 
předchozího mechanického čištění 

− vícechodé šnekovnice jsou použity z důvodu zabránění zpětného pohybu 
dopravovaného materiálu 
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Obr. 70 – šnekovnice plná 

2. šnekovnice obvodová 
− uplatňuje se zpravidla pro zrnité soudržné materiály, taktéž pro husté směsi 
− použití pro tyto materiály je z toho důvodu, že šnekovnice je na hřídel připevněna 

pomocí vzpěr v určité vzdálenosti od hřídele a netvoří tím kouty, ve kterých by se 
mohl materiál zachycovat 

 
Obr. 71 – šnekovnice obvodová 

3. šnekovnice lopatková  
− umožňuje dopravovat lepivé materiály za jejich současného intenzivního 

promíchávání (nejsou však použitelné pro sypké látky) 
−  s nastavitelnými lopatkami je vhodná pro těžké materiály 

 
Obr. 72 – šnekovnice lopatková 

4. šnekovnice bezosá  
– tento typ šnekovnice je vhodný pro dopravu, kdy se materiál posouvá pouze po dně  

5. šnekovnice kuželová 
− použití této šnekovnice je zpravidla pro speciální účely 
− přivádí-li se materiál na šnekovnici v místě jejího nejmenšího průměru a 

nejmenšího stoupání, dochází k jeho nakypření 
− přivádí-li se materiál na šnekovnici v místě největšího průměru a maximálního 

stoupání, dochází při dopravě k jeho zhutnění (stlačování) 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

6 Přednáška 7 

Směr dopravy závisí na směru stoupání šnekovnice a smyslu jejího otáčení. 

Tedy dle směru stoupání rozlišujeme šnekovnice: 
1. pravé 
2. levé  
3. kombinované – vhodným uspořádáním pravo- a levotočivých šneků lze na jedné 

hřídeli dosáhnout toho, že se v jednom žlabu pohybuje materiál                                        
v protichůdných směrech. 

− použití při hrnutí materiálu ke středu dopravníku 

Dopravník, který má za osou výsypu umístěn segment šnekovnice s opačným smyslem vinutí, 
který slouží ke shrnování materiálu hromadícího se mezi výstupem a čelem dopravníku, 
zamezuje zavalení výstupních otvorů a následně celého dopravníku hromadícím se 
materiálem.  

1.1.2 Hřídel 
Druhou částí šnekovnice je hřídel. 

Převádí točivý moment od motoru na šnekovnici, která je na hřídeli připevněna. Hřídel 
šnekovnice bývá buď plného průřezu (při menších rozměrech šnekovnice) nebo dutý  
(z kruhové nebo čtvercové trubky – užívá se u šnekovnic s většími rozměry). Materiály 
hřídelů jsou dány polotovary, z kterých se tyto hřídele vyrábí (tyče nebo trubky).  

Uložení hřídele: 
Na koncích hřídele jsou vytvořeny čepy pro uložení do ložisek umístěných v čelních stěnách 
žlabu (při použití trubky jsou čepy v trubce nalisovány a proti případnému otáčení pojištěny 
buď tvarovým stykem (kolíkem, šroubem) nebo materiálovým stykem (svarem). 

Zpravidla je uložení realizováno ve valivých ložiskách, z nichž jedno musí být schopno 
zachytit axiální síly. 

Pro zajištění přípustného průhybu hřídele je potřeba jej v určitých rozmezích uložit 
v podpěrných vodících (a také výškově stavitelných) ložiskách. Zpravidla se tak děje ve 
vzdálenosti 2 až 3 metrů. 

Tato ložiska jsou kluzná s pouzdry z bronzu či šedé litiny. V těchto ložiskách je také 
provedeno spojování hřídelů šneků (pomocí přírub, nalisováním nebo drážkovým spojením). 

Těsnění hřídele: 
Těsnění proti únikům dopravovaného materiálu z vnitřního prostoru v oblasti hřídele je 
provedeno ucpávkami dle typu dopravovaného materiálu, umístěnými ve vloženém čele. 
Často používané je ucpávkové těsnění. Výhody tohoto těsnění jsou menší citlivost na 
opotřebení, menší nároky na výrobní přesnosti, dlouhá životnost a jednoduchá údržba. 

Ucpávkové těsnění se skládá z určitého počtu kroužků, vyráběných z měkkých materiálů, 
které jsou vsazeny do zástavby mezi rotující díl (šnek) a vnější pouzdro (čelo žlabu). 
Utažením víka ucpávky axiální silou proti nejbližšímu těsnícímu kroužku je vyvolán radiální 
tlak, který stlačuje vlastní ucpávku proti stranám pouzdra i hřídele a tím dojde k utěsnění. 

 Šneky bývají z výrobních důvodů produkovány v určitých délkách a v místech uložení 
hřídele je prováděno spojování jednotlivých dílců šneku. 
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Některé šnekové dopravníky jsou dodávány s výstupní hřídelí, umožňující montáž 
kontrolního kotoučku, sloužícího ke kontrole chodu dopravníku vizuálně, nebo snímačem. 

1.1.3 Žlab 

Další důležitou součástí šnekového dopravníku je žlab. 

Je kruhového průřezu nebo má tvar písmene U. Jeho rozměry úzce souvisí s rozměry šneku. 

Mezi šnekem a žlabem musí být určitá vůle, zpravidla má velikost do 10 [mm]. Podobně jako 
šneky se i žlaby sestavují do potřebné délky z jednotlivých sekcí o délce 1,6 až 6 [m]. 
Polotovarem pro žlaby jsou ocelové plechy tlouštěk 2 až 8 [mm]. Materiál žlabů je dán dle 
polotovarů (plechy). 

Žlab může být vytvořen také zděný nebo z betonu, u těchto žlabů musí být jejich povrch 
určitým způsobem upraven (zpevněný a uhlazený) nebo obložen otěruvzdornými dlaždicemi 
(čedič) či nerezovým plechem. 

K dalším materiálům na výrobu žlabů patří také nerezové oceli, které zaručují korozivní 
odolnost vůči agresivnímu prostředí (např. pro dopravu kalů na čistírnách odpadních vod). 
Pro venkovní použití může být žlab opatřen izolovaným pláštěm s možností osazení topnými 
tělesy (příkon cca 0,5 kW/ 1m dopravníku). 

Na horní straně je žlab opatřen přírubou pro připevnění víka, které slouží k zakrytí některých 
typů šnekových dopravníků. 

Pro dopravníky abrazivních materiálů a pro zvýšení otěruvzdornosti se užívá také vystýlka 
žlabu (např. plastová). 

Vystýlka se za pomoci tepla (plastová vystýlka) ohne a natvaruje na tvar žlabu. Poté se 
vystýlka uchytí za speciálně přivařené segmenty na bocích žlabu. Tyto vystýlky také snižují 
hlučnost šnekového dopravníku. 

Přivádění materiálu na šnekový dopravník se realizuje shora přímo na šnek nebo přiváděcími 
otvory umístěnými ve víku u krytých dopravníků. Přivádění materiálu je možno v 
kterémkoliv místě dopravníku, je však potřeba materiál přivádět rovnoměrně. Materiál 
z dopravníku je možno odvádět buď jedním nebo více otvory rozmístěnými v kterémkoli 
místě dopravníku, a tím umožňuje zásobovat materiálem více míst. Odvod materiálu je 
realizován otvory ve dně žlabu nebo otvorem na konci žlabu. 

Trubkové dopravníky doplňují někteří výrobci speciálními kónickými výstupními a vstupními 
hrdly pro dokonalé propojení dopravníku s navazujícím zařízením. 

Součástí dopravníků jsou i revizní otvory, sloužící ke kontrole nahromadění materiálu v 
oblasti vstupů, umožňující současně i jeho uvolnění. 

 

 

Audio 1.3 Šnekový dopravník - žlab 
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Animace 1.1 Šnekový dopravník 

1.2 HYDRAULICKÁ DOPRAVA 

Hydraulická doprava je moderním a ekonomickým prostředkem dopravy materiálů pomocí 
nosné kapaliny a vedení (potrubí, koryt, žlabů). Uskutečňuje se prouděním kapalné fáze, která 
unáší pevnou fázi (uhlí, okuje, popel, rudné koncentráty). Jako nosná kapalina se používá 
hlavně voda, při dopravě materiálů, které jsou náchylné ke korozi nebo jiné chemické reakci, 
používá se olej nebo se do vody přidávají různé emulze. Hydraulickou dopravu můžeme 
rozdělovat podle několika faktorů: provozního tlaku, použitého technologického zařízení, 
délky vedení, dopravního výkonu. 

 

Audio 1.4 Hydraulická doprava 
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Animace 1.2 hydraulická doprava 

 
Obr. 73 – systém důlní hydraulické dopravy 

Hydrosměs 
Hydrosměs je směs dopravovaného materiálu a nosné kapaliny. Tvoří se různými způsoby: 

a) Tvoření hydrosměsi přímo ve splavovacích žlabech 
b) Míchání v komorových dávkovačích 
c) Tvorba hydrosměsi v ejekorech 
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1.2.1 Rozdělení hydraulické dopravy 
 

 

Audio 1.5 Hydraulická doprava - dělení 

 

1.2.1.1 Rozdělení podle provozního tlaku 
Samospádová doprava 
Tlaková doprava - podtlaková 
 - tlaková 

Samospádová doprava 
Samospádová doprava se uskutečňuje vlivem působení gravitační síly. Jako vedení se 
používají hlavně koryta, žlaby nebo potrubí s volnou hladinou. Spád se volí okolo 2% – 2,5%. 

Tlaková doprava 
Uskutečňuje se výhradně v potrubí. 

a) Podtlaková – používá se na k dopravě na krátké vzdálenosti, kdy kapalina 
s materiálem proudí vlivem podtlaku vyvolaného čerpadlem nebo ejektorem. 

b) Přetlaková – používá se k dopravě materiálů na větší vzdálenosti (až 100 km), 
převýšení (asi 800m). Dělí se dále na dopravu nízkotlakou a vysokotlakou. 

- Nízkotlaká doprava – dopravní vzdálenost je do 3km. Tlak je generován 
jednostupňovými bagrovacími čerpadly, ejektory nebo kombinací obou. 

- Vysokotlaká doprava – doprava na desítky kilometrů, realizována pomocí 
vysokotlakých čerpadel, pístových nebo vícestupňových čerpadel nebo dávkovačů. 
(Pracovní tlaky jsou až 15 MPa) 

1.2.1.2 Rozdělení podle technologického zařízení 
Podle použitého strojního zařízení dělíme hydraulickou dopravu na: 

a) Doprava čerpadly 
b) Doprava dávkovači 
c) Doprava ejektory 
d) Doprava v kontejnerech 

Nejjednodušším způsobem hydraulické dopravy je doprava bagrovacími čerpadly. Kusovitost 
materiálu je omezena průřezem oběžného kola, proto nejdříve prochází přes síta, nadsítné pak 
odchází do drtičů a teprve pak do čerpadla a potrubí. Velikost zrn se pohybuje v rozmezí 10 – 
60 mm. Tento způsob dopravy je velmi jednoduchý a levný, nevýhodou je oproti jiným nízká 
dopravní výška, pohybující se okolo 150 m, u dvoustupňových čerpadel do 250 m. 

1.2.1.3 Rozdělení podle oběhu provozní kapaliny 
a) V otevřeném oběhu 
b) V uzavřeném oběhu 

Doprava v otevřeném oběhu znamená, že nosná kapalina necirkuluje stále v potrubí, ale je do 
systému přiváděna z nějakého vodního zdroje, a po dopravení materiálu se opět vypouští ven. 
Tento způsob je velmi náročný na množství vody a dá se použít např. u řek nebo většího 
zdroje vody. Při dopravě v uzavřeném oběhu kapalina neustále cirkuluje v potrubí, po 
dopravě materiálu se kapalina oddělí od materiálu a zpětným potrubím se vrací nazpět. Tento 
způsob je výhodný zejména v místech s nedostatkem vody, nebo v místech, kde není problém 
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s vedením potrubí (např. ve městech). Do oběhu doplňujeme pouze takové množství vody, jak 
velký je odpar. 

1.2.2 Technologická zařízení hydraulické dopravy 

1.2.2.1 Doprava čerpadly 
Pro dopravu sypkých hmot pomocí hydraulické dopravy se používá několik druhů čerpadel. 
Jsou to vlastně nejdůležitější části celého systému dopravy. 

Rozeznáváme tři druhy: 
a) čerpadla objemová 
b) čerpadla odstředivá 
c) čerpadla proudová 

Dopravní trasy, které vedou z místa odběru na místo dodávky, mohou být velmi dlouhé. 
Prodlužování dopravních tras na složiště s sebou přináší určité problémy (nedostatečný výkon 
čerpadel, velká dopravní výška). 

Tyto problémy se řeší: 
- Tandemovým zapojením bagrovacích čerpadel, nebo systémem přečerpávacích 

bagrovacích stanic 
- Použitím vícestupňových bagrovacích čerpadel 
- Využitím potrubních komorových dávkovačů 

Jak již bylo uvedeno, nejjednodušší a nejpoužívanější je odstředivé bagrovací čerpadlo 
neboli také kalové. Tyto pracují na stejném principu jako jiná odstředivá čerpadla, jejich 
konstrukce je však upravena pro čerpání směsí s velkým obsahem pevných částic. Bagrovací 
čerpadla jsou větší, mají větší kanály pro průchod kapaliny, malý počet lopatek oběžného 
kola, obvykle 2 – 3, ojediněle více a pracují s menšími otáčkami. To ovšem snižuje účinnost a 
zabraňuje stavět vícestupňová čerpadla. Ve srovnání s běžnými odstředivými čerpadly je 
pokles účinnosti o 10 – 20%. Ovšem díky vlivu abrazivního opotřebení a zvýšení objemových 
ztrát, se tato účinnost neustále snižuje. Tyto čerpadla se staví jako jednostupňová a 
dvoustupňová. U dvoustupňových se kvůli nebezpečí ucpání a opotřebení nepoužívá 
rozváděcí kolo, ale spirála, která ovšem opět snižuje účinnost. Tyto čerpadla se používají na 
kratší vzdálenosti a menší dopravní výšky. Ta bývá asi 120 metrů na jeden stupeň. Objemový 
průtok se pohybuje od 3 do 20 m3.min-1. Výhody těchto čerpadel je jednoduchá konstrukce, 
nenáročná obsluha a velká spolehlivost. Pro větší tlaky a vzdálenosti se používají pístová 
čerpadla a dávkovací zařízení. Jsou složitější konstrukce, ale dovolují nám dopravovat 
materiál několik desítek kilometrů (až 100 km) a do výšek přes 1000 metrů. Materiál většinou 
nejde přímo do válce čerpadla, ale dodává se až za čerpadlem dávkovačem do potrubí. Tím se 
neopotřebovávají části čerpadla a je vyšší účinnost. Tyto čerpadla se vyrábí v různých 
provedeních: jako vodorovné, svislé, 1 – pístové, vícepístové. Mají provozní tlaky 8 – 12, 
někdy i 15 MPa. Objemové průtoky do 9 m3.min-1. 

1.2.3 Dávkovače 
Jak bylo uvedeno, nám umožňují rovnoměrný přechod materiálu do dopravního potrubí, kde 
je tlaková kapalina. 

Mají mnoho různých provedení: komorové, trubkové, šnekové, rotační, pístové, a jiné. 
Používají se v kombinaci jak s odstředivými čerpadly, tak s pístovími. Pro plynulost provozu 
mají dávkovače několik komor. Obvykle 2 -3. Pracuje na principu střídavého plnění směsí 
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kapaliny a pevné hmoty a následného proplachování komor vysokotlakou kapalinou. Nejvíce 
se používají dva typy dávkovačů: trubkové a komorové. 

Konstrukce trubkového dávkovače je obvykle zhotovena z horizontálně položeného potrubí, 
které má stejný průměr jako potrubí dopravní. Pro plynulý provoz mají 2 – 3 komory. Princip 
touho dávkovače je takový, že do jedné komory se čerpá vysokotlakým čerpadlem čistá voda, 
do druhé bagrovacím čerpadlem směs vody a materiálu. Po naplnění se pomocí armatur okruh 
přepojí. Čistá voda, která teď proudí do druhé komory, směs vytlačuje dále do dopravního 
potrubí. 

Pracovní cyklus potrubního komorového dávkovače má dvě fáze v první fázi opět 
bagrovací čerpadlo čerpá suspenzi do komory (současně je čistá kapalina vytlačována 
z komory do zásobní nádrže), ve druhé po přestavění armatur vysokotlaké čerpadlo vytlačuje 
čistou vodou suspenzi do dopravního potrubí. 

1.2.3.1 Komorové dávkovače se dále podle konstrukce dělí na: 

Horizontální KD 
Kvůli zamezení tlakových a průtokových pulsací se používá tříkomorových KD s obtokovými 
armaturami.  Skládají se z nízkotlakého bagrovacího čerpadla, z vysokotlakého dopravního 
čerpadla na čistou kapalinu, z řídících armatur a z tří komor ve formě potrubí. Bagrovacím 
čerpadlem se pod nízkým tlakem (0,2 - 0,4 Mpa) v jednom směru plní komory a vytlačuje se 
čistá kapalina z komory do zásobní nádrže. Současně se z jiné komory v opačném směru 
vytlačuje vysokotlakou čistou kapalinou hydrosměs do dálkového potrubí. Postupné plnění a 
vyprazdňování probíhá v pracovním cyklu, který se periodicky opakuje. Ten je uskutečňování 
hydraulicky ovládanými armaturami. Průběh pracovního cyklu řídících armatur zajišťuje 
plynulý průtok hydrosměsi v dálkovém potrubí. Vzhledem k relativně malému počtu součástí, 
které přicházejí do styku se suspenzí, mají KD vyšší životnost a menší degradaci 
dopravovaného materiálu. Používají se pro dopravu písku, štěrku, rud, popelovin a uhlí. 

Vertikální KD 
Vertikální KD pracují na obdobném principu jako horizontální, ale komory jsou mnohem 
většího průměru než potrubí a jsou vertikálně uspořádány. Tyto KD jsou vhodné pro dopravu 
jemnozrnného materiálu. Intenzivnímu promíchání hydrosměsi v komoře brání gravitační síly 
a plovák, který sleduje rozhraní čistá kapalina – suspenze. 

Doprava ejektory 
Ejektory patří mezi proudová čerpadla. Jsou to jednoduchá zařízení, používající se na krátké 
vzdálenosti a malé dopravní výšky. Výhodou těchto zařízení je, že jsou nenáročná na údržbu, 
nicméně pracují s velmi malou účinností (asi do 20%). 

Doprava pístovými čerpadly 
Doprava pístovými čerpadly se používá tam, kde je potřeba dopravit materiál na velmi dlouhé 
vzdálenosti nebo do velkých výšek. Z důvodu složitější konstrukce (válce, ventily) není 
vhodné takto přepravovat abrazivní materiály, které by rychle čerpadlo opotřebovávali. Pro 
tyto materiály se volí doprava pomocí kombinace bagrovacích a pístových čerpadel a 
dávkovačů. Pístová čerpadla se vyrábějí jako horizontální, vertikální, jednopístová, 
dvoupístová i třípístová. Pomocí těchto čerpadel se dají dosáhnout tlaky do 15 MPa. Používají 
se pro dopravu hustých jemnozrnných suspenzí (uhlí, popílku), např. v dolech. 

Doprava v kontejnerech 
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Zatím skoro nepoužívaná, teoreticky ale možná. Mezi výhody dopravy v kontejnerech patří 
nízké náklady na dopravu, a vysoká rychlost dopravy. Nevýhodou je samotná nutnost výroby 
kontejnerů, a jejich vkládání do potrubí. Jejich tvar může být kulový, válcový, doutníkový 
nebo kuželový. Někdy se z důvodů menších pasivních odporů opatřují podvozky. 

1.2.4 Základní výpočtové vztahy 

Objemové množství směsi 

𝑄𝑠𝑚 = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑜   [𝑚3.ℎ−1] 
Qm objemové množství material 

Qm objemové množství kapaliny 

Dopravní rychlost v potrubí 

𝑣𝑠𝑚 =
𝑄𝑠𝑚

900.𝜋.𝐷2      [𝑚. 𝑠−1] 

Přičemž by mělo platit, že: 

𝑣𝑠𝑚 ≥ 1,1. 𝑣𝑘𝑟 

vkr kritická rychlost dopravované směsi 

𝑣𝑘𝑟 = 𝑘𝐿 .�2𝑔𝐷
𝜌𝑝−𝜌𝑣
𝜌𝑣

 

𝑘𝐿 = �𝑘. 𝑐𝑣
3 .�

𝑤
2�𝑔𝐷

.�
𝜌𝑣

𝜌𝑝 − 𝜌𝑣
 

Reynoldsovo číslo 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑠𝑚.𝐷
𝛾

 

γ kinematická viskozita 

Koncentrace 

𝑐𝑣 =
𝑄𝑚
𝑄𝑠𝑚

 

Tlakový spád 

- je to funkce dopravní rychlost, drsnosti, průměru potrubí, koncentrace, velikosti částic a 
dalších veličin 
Nejpoužívanější rovnice pro popis tlakového spádu je Durandova funkce. 

𝑖𝑠𝑚 = 𝑖𝑜(1 + 𝜑. 𝑐𝑣) 

𝑖𝑜 =
𝜆. 𝑣𝑠𝑚2

2𝑔𝐷
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ism tlakový spád vyjádřený ztrátou tlaku 

io tlaková ztráta při proudění čisté kapaliny 

cv objemová koncentrace 

φ Durandova funkce 

λ funkce Reynoldsova čísla 

𝜑 = 𝑘. �𝐹𝑟 �𝐹𝑟𝑤. �
𝜌𝑝

𝜌𝑣 − 1
�� �

−𝛼

 

𝐹𝑟 =
𝑣𝑠𝑚2

𝑔𝐷
 

𝐹𝑟𝑤 =
𝑤2

𝑔.𝑑𝑠𝑡ř
 

w sedimentační rychlost 

Fr Froudovo číslo hydrosměsi 

Frw Froudovo číslo sedimentační rychlosti 

1.3 PNEUMATICKÁ DOPRAVA 

Pneumatická doprava je speciálním oborem vzduchotechniky, který je využíván při 
manipulaci s materiálem. Navazuje na technologické zařízení stavby. Je využívána zejména k 
dopravě práškových a jemně zrnitých volně ložených materiálů na vzdálenosti od několika 
metrů až po řádově stovky metrů s převýšením řádově desítky metrů s dopravními 
výkonnostmi až stovky tun za hodinu. V mnohých případech je výhodnější než mechanická 
doprava šneky, pasy, redlery či elevátory. V některých případech je mechanickou dopravou 
nezastupitelná. Oproti mechanické dopravě má značnou provozní výhodu: malý počet 
pohonů, převodů, ložisek a dalších pohyblivých dílů výrazně snižuje nároky na údržbu. 
 

 

Audio 1.6 Pneumatická doprava 

 

1.3.1 Rozdělení pneumatické dopravy 

• Podle funkčního hlediska se jedná o dopravu 
- potrubím, 
- pneumatickými žlaby, 
- zařízením pro homogenizace nebo vyprazdňování zásobníku, 
- na vzduchovém polštáři. 

• Podle uspořádání potrubního systému 
- otevřené, 
- uzavřené. 

• Podle tlaku jde o potrubní systémy 
- přetlakové, 
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- podtlakové, 
- smíšené. 

• Podle fyzikálního principu 
- fluidní pneumatickou dopravu, 
- pneumatickou dopravu ve vznosu, 
- pneumatickou dopravu speciální. 

1.3.2 Fluidní pneumatická doprava 

Horizontální pneumatická doprava pneumatickými dopravními žlaby využívá snížení třecích 
sil mezi částicemi materiálu při jeho uvedení do fluidního stavu. Toho se docílí přivedením 
dopravního vzduchu do materiálu porézní přepážkou s optimální prodyšností. Práškový 
materiál se ve fluidním stavu svými vlastnostmi blíží tekutině a stéká ve vrstvě, jejíž tloušťka 
a rychlost je závislá na fyzikálních vlastnostech dopravovaného materiálu a přepážky, na 
jejím sklonu a na průtoku dopravního vzduchu. Rychlost materiálu v pneumatických 
dopravních žlabech je řádově do 10 m∙s-1. 

 

 

Audio 1.7 Horizontální pneumatická doprava 

 

Shodného principu využívá doprava fluidními dopravníky. Její výhoda spočívá v tom, že 
provzdušňovací přepážka fluidních dopravníků je rozdělena po délce na úseky. Do každého 
tohoto úseku se přivádí dopravní vzduch s přesně definovanými parametry, které zaručují 
správnou funkci dopravníku. Fluidní dopravníky mohou být v celém svém průřezu zaplněny 
dopravovaným materiálem. Rychlost pohybu materiálu fluidním dopravníkem je závislá na 
fyzikálních vlastnostech dopravovaného materiálu, na sklonu dopravníku a na tlaku materiálu 
na vstupu do dopravníku. Rychlost materiálu ve fluidním dopravníku se pohybuje řádově 
okolo 1 m∙s-1. 

Výhodou fluidního dopravníku oproti pneumatickému dopravnímu žlabu je, že umožňuje 
využití hydrostatického tlaku provzdušněného materiálu k navazující dopravě. Další jeho 
předností je menší množství dopravního vzduchu a tedy i nižší nároky na odprašující zařízení. 

Segregační komory využívají nižší sypné hmotnosti zfluidizovaného materiálu k separaci 
těžších částic přítomných v materiálu (jako hroudy, nedomelky, kovové částice apod.). Ty 
potom propadnou vrstvou zfluidizovaného materiálu ke dnu segregační komory, odkud jsou 
po jejím zaplnění čas od času odebírány. 

Snížení vnitřního tření zfluidizovaného materiálu se využívá i k vyprazdňování materiálů z 
provozních zásobníků a zásobních sil. K tomu se užívá provzdušňovacích a vykládacích 
zařízení. Vlivem vzájemného silového působení částic materiálu dochází často při skladování 
materiálu v zásobnících a silech k vytvoření klenby v materiálu při jeho odběru ze spodní 
části zásobníku. Materiál pak nelze ze zásobníku vyprázdnit bez mechanického či jiného 
rozrušení této klenby. Tomuto jevu se čelí provzdušňováním materiálu. Při správně 
navrženém provzdušňovacím zařízení se odebírá materiál s malou spotřebou energie a bez 
obtíží, plynule a o velkém průtoku, a to i ze zásobníků a sil s plochým dnem. 
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Při pneumatické homogenizaci práškových materiálů se využívá rozdílné sypné hmotnosti 
různě intenzivně provzdušněného materiálu v homogenizačním sile k jeho promísení 
(homogenizaci). 

Ploché dno homogenizačního sila je vyloženo provzdušňovacím zařízením funkčně 
rozděleným do několika sekcí napájených provzdušňovacím vzduchem o různé intenzitě. V 
důsledku toho dochází k tlakovým diferencím ve fluidní vrstvě materiálu v sile a tím k jeho 
příčnému i svislému proudění a tedy k promísení - homogenizaci. 

1.3.3 Pneumatická doprava ve vznosu 
Při pneumatické dopravě ve vznosu proudí dopravním potrubím směs materiálu s dopravním 
vzduchem. Podle tlaku zdroje dopravního vzduchu potřebného pro překonání odporu 
dopravního potrubí se dělí tato doprava na nízkotlakou, středotlakou a vysokotlakou. Podle 
tohoto rozdělení bývá zdrojem vzduchu u dopravy nízkotlaké ventilátor, u dopravy 
středotlaké dmychadlo a u dopravy vysokotlaké kompresor. Podobně tomuto rozdělení 
odpovídají i pneumatické podavače, jejichž představiteli jsou rotační a proudové směšovače 
pro nízkotlaká zařízení, rotační a průtokové podavače pro zařízení středotlaká a šnekové a 
komorové podavače pro dopravy vysokotlaké. 
 

 

Audio 1.8 Pneumatická doprava ve vznosu 

 

 
Obr. 74  – radiální venitlátor 

• Nízkotlaká pneumatická doprava 
Přetlak dopravního vzduchu do cca 15 kPa, využívá k dopravě většinou ejektorové 
podavače. Je vhodná pro dopravu malých množství dopravovaného materiálu s 
nízkým směšovacím poměrem. Využívá se především v dřevozpracujícím průmyslu. 
Nízkotlaké pneudopravní systémy pracují kontinuálně. Podle umístění zdroje 
dopravního vzduchu se dělí na přetlakovou, podtlakovou (sací) a smíšenou. Zdroji 
dopravního vzduchu pro nízkotlakou pneumatickou dopravu jsou vysokotlaké 
ventilátory. 

• Středotlaká pneumatická doprava  
Rozmezí přetlaku dopravního vzduchu cca od 15 do 100 kPa využívá k dopravě buď 
průtokové podavače, nebo rotační směšovací podavače. Doprava oběma těmito 
způsoby je kontinuální. 
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Rotační směšovací podavače lze využít pro dopravu menších množství neabrazivních 
materiálů na kratší vzdálenosti, protože mohou překonat pouze menší tlakové spády 
mezi okolím a dopravním potrubím. 

Oproti tomu průtokové podavače jsou vhodné nejen pro menší, ale zejména pro střední 
a velké dopravní výkonnosti, pro větší dopravní vzdálenosti a pro různé druhy 
práškových materiálů. Sestávají z gravitační komory a směšovače. Odpor dopravního 
potrubí je uzavírán hydrostatickým tlakem sloupce provzdušněného materiálu v 
gravitační komoře, případně v předřazeném zásobníku či sile. Průtokové podavače 
neobsahují žádné pohyblivé části přicházející do styku s dopravovaným materiálem, 
proto jsou velmi odolné proti opotřebení. Pneumatická doprava průtokovými podavači 
je vzhledem k využití polohové energie dopravovaného materiálu energeticky úsporná. 
Zdroji dopravního vzduchu pro středotlakou pneumatickou dopravu jsou investičně 
méně náročná a provozně spolehlivá dmychadla. 

 
Animace 1.3 Pneumatická doprava - prášek 

 
Animace 1.4 Pneumatická doprava – zrnitý materiál 
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Obr. 75 – objemový pístový kompresor 

• Vysokotlaká pneumatická doprava 
Rozmezí přetlaku dopravního vzduchu od 0,1 do cca 1 MPa. Využívá k dopravě buď 
komorových podavačů, nebo šnekových podavačů. Komorové podavače jsou tlakové 
nádoby různé konstrukce a provedení. Jsou opatřeny směšovacím ústrojím a uzávěry. 
K překonání odporu dopravního potrubí využívají tlaku dopravního vzduchu v 
komoře. Pracují vždy cyklicky, tzn. že v každém dopravním cyklu proběhne fáze 
plnění komory podavače, tlakování, dopravy a odvzdušnění komory. Při požadavku na 
zvýšení dopravní výkonnosti se komorové podavače mohou sestavovat do dvojic, resp. 
i trojic, čímž dojde k vyloučení časů potřebných pro “neproduktivní” fáze cyklu. 
Vyžadují však poměrně náročné ovládání a způsobují vyšší opotřebení dopravního 
potrubí při expanzi stlačeného vzduchu s materiálem při odvzdušnění komory a v 
souvislosti s tím zvyšují i nároky na výkonnost odprašovacích zařízení. 

 

Obr. 74  – zubové čerpadlo 

Šnekové podavače oproti tomu pracují kontinuálně. Sestávají z násypky, tubusu se šnekem a 
směšovací komory. Odpor dopravního potrubí je uzavírán materiálovou zátkou vytvořenou 
stlačením materiálu ve šneku. Šnekové podavače trpí mechanickým opotřebením šneku 
dopravovaným materiálem i opotřebením ostatních pohyblivých dílů (ložiska, převody) a 
doprava jimi je i energeticky vysoce náročná. Zdroji dopravního vzduchu pro vysokotlakou 
pneumatickou dopravu jsou poměrně drahé kompresory. 
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1.3.4 Pneumatická doprava speciální 
Pneumatická doprava speciální se využívá v tuzemsku v průmyslu pouze okrajově. 
Zástupcem je např. potrubní pošta, která s rozvojem dálkového přenosu dat ztratila na svém 
významu a užívá se ještě v hutích pro dopravu vzorků, dále doprava domovního odpadu, 
kusových předmětů, aerokinetickými žlaby. 

• Doprava těles na vzduchovém polštáři 
Stlačený vzduch jako dopravní medium, ale zároveň zdroj tlaku: 
- -vzduchová paleta, 
- vzduchová podlaha, 
- vzduchový stůl, 
- vzduchový dopravník. 

Všem těmto aplikacím je společné to, že využívají tlaku vzduchu k mírnému nadzvednutí 
břemene a tím odstranění smykového tření mezi břemenem a podložkou. Podložka musí být 
rovná a pokud možno bezprašně upravená. Přemisťovaná břemena musí mít spodní plochu 
rovnou. Pohyb břemen je možno uskutečnit snadno lidskou rukou. Zatímco přepravu velmi 
těžkých a objemných břemen lze uskutečnit pomocí vzduchových palet či speciálními disky, 
vzduchová podlaha (i vzduchový stůl) jsou opatřeny tryskami, jimiž proudí vzduch vzhůru. 
Vzduchový dopravník je opatřen tryskami, skloněnými ve směru pohybu břemen. Stlačený 
vzduch nejen odstraňuje tření, ale posouvá i břemena. 

1.3.5 Technologická zařízení pneumatické dopravy 

1.3.5.1 Fullerovy čerpadla: 
jsou vhodná pro práškovité materiály (cement, vápno, aj.). Principem je, že materiál se po 
zhomogenizování vzduchem o tlaku 200 až 600 kPa protlačuje speciálním šnekovým 
čerpadlem. Dopravní délky až 1500 m a dopravované množství kolem 150 t.h-1. Výhodou 
tohoto zařízení je, že v místě odběru není nutný odlučovač. 

1.3.5.2 Směšovače: 
používají se u přetlakových systémů. 

- gravitační 
- ejektorové 
- komorové 

1.3.5.3 Odlučovače:  
slouží k oddělení dopravovaného materiálu od pomocného média. K tomu se využívá ztráty 
rychlosti materiálu a setrvačných sil jeho částic. 

1.3.5.4 Filtry:  
oddělují nejjemnější materiál od pomocného média. Používají se tehdy, jestliže je čistota 
vzduchu vycházejícího z odlučovače nedostatečná (jedná se hlavně o hygienické předpisy). 
Filtry se používají rukávové, jehož činná plocha má být alespoň 1 m2 na 1 m3 protékajícího 
vzduchu. 

1.3.6 Výpočet pneumatické dopravy 
Síly působící na částici materiálu ve svislém potrubí pneumatického dopravníku 

( ) [ ]N
vv

SkF m
vzd ,

2

2−
⋅⋅⋅= ρ  
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kde: k – koeficient čelního odporu  k=0,23 až 0,7 [-] 
 S – příčný průřez částice [m2] 
 ρvzd – hustota vzduchu [kg/m3] 
 v – rychlost vzduchu [m/s] 
 vm – rychlost částice materiálu [m/s] 

Vznosná rychlost vzduchu - rychlost vzduchu, při které dokonale okrouhlá částice zůstane stát 
na jednom místě. 

M . g = F a současně vm = 0 

[ ]sm
sk

gmvvSkgm
vzd

vzd /,2
2

2

ρ
ρ

⋅⋅
⋅⋅
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Kritická rychlost 
Dgacvkr .... ξ=  , [m/s] 

kde: c- zkušební konstanta 
 ξ - koncentrace 
 a = ( ρp - ρp ) / ρv 
 D - průměr dopravního potrubí 

Tlakové ztráty proudící směsi 







 +=∆ 2
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kde: Co - zkušební konstanta 
 po  - ztráty tlaku při proudění čistého vzduchu 
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kde: Vo – množství proudícího vzduchu 
 R – plynová konstanta 
 T – absolutní teplota prostředí 
 λ - součinitel odporu potrubí 
 Lpot – přepočtená délka potrubí 

( )ξβρ .1..
.2

2

+=∆ od g
vp , [Pa] 

kde: ∆pd - dynamická tlaková ztráta 
 β - ukazatel relativní rychlosti proudění 

( ) Hp on ..1 ρξ+=∆ , [Pa] 
kde: ∆pn - Tlaková ztráta pro krátké úseky se stoupáním 
 H– rozdíl mezi výškou potrubí 

∆pc = ∆p + ∆pd + ∆pn + ∆pm, [Pa] 
kde: ∆pc - celková ztráta 
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 ∆pm ztráty v plnícím zařízení 
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1 PŘEDNÁŠKA 8 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Výtahy 
Lanové dráhy 

 
 

 

MOTIVACE: 

Zařízení, se kterým se každý setkal při svislé dopravě osob či materiálu – 
výtahy. Existují různé konstrukce výtahů a některé z nich budou podrobně 
vysvětleny. 

Lanové dráhy jsou známé především z horských túr, nicméně jedná se o 
velmi spolehlivý typ zařízení při dopravě osob a materiálů. 

 
 

 

CÍL: 

Výtahy (princip, historie výtahů, rozdělení- osobní výtah, nákladní výtah 
automobilní výtah, lodní výtah, technický popis jednotlivých části výtahů-
šachta, kabina, strojovna, zabezpečovací zařízení, rozvaděče, nosné prvky 

Lanové dráhy ( princip, rozdělení- podle druhu a jízdy vozidel, podle oběhu 
vozidel, podle způsobu připojení, podle účelu aj., hlavní části, výpočet lan) 
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1.1 VÝTAHY 

Výtah neboli zdviž je dopravní prostředek určený k přepravě materiálu či osob svislým nebo 
šikmým směrem. 
Jeho základem je plošina, která je tažena, či tlačena. Pro zdvih se používají lana, řetězy, nebo 
hydraulika. Jako pohon bývá nejčastěji elektromotor, avšak v minulosti bylo používáno vodní, 
parní, zvířecí nebo dokonce lidské síly.  
Moderní výtah má kabinu, která se pohybuje ve výtahové šachtě. 
 

 

Audio 1.1 Výtahy 

 

1.1.1 Historie výtahů 

První výtah prý zkonstruoval již Archimédes, avšak výtahy se začaly používat až v baroku. 
Jednalo se o natolik podivuhodný vynález, že ve Francii si jej dokonce nesměl zřídit nikdo 
kromě krále. 

V Čechách se jeden z prvních výtahů pocházející z dvacátých let osmnáctého století, 
respektive jeho pozůstatky, dochovaly na zámku v Ploskovicích, který leží zhruba 5,5 km 
severovýchodně od Litoměřic.  

V letohrádku Bellaria v zahradě českokrumlovského zámku se pro změnu dochoval unikátní 
mechanismus, který sloužil v podstatě jako výtah na potraviny s tím, že bylo připravené jídlo 
tímto výtahem přepraveno přímo do střední části hodovní tabule. Tento výtah ovšem nebyl 
zavěšen, nýbrž naopak vysouván po způsobu divadelního propadla, takže konstrukčně 
poněkud připomínal moderní hydraulické výtahy. 

Na zámku Konopiště je zase dochován mechanický výtah z devatenáctého století. Fungoval 
na jednoduchém principu, jeho pohyb vzhůru zajišťovala voda postupně napuštěná do nádrže, 
tvořící protizávaží jeho přepravní klece.  

V roce 1853 představil Elisha Otis bezpečný výtah, s pojistkou, která zabrání pádu kabiny při 
přetržení lana. 

První elektrický výtah sestrojil Werner von Siemens v roce 1880. Bezpečnost a rychlost 
elektrických výtahů značně zvýšil Frank Sprague. 

V Čechách první výtah zkonstruovala firma Breitfeld–Daněk (pozdější ČKD) a pracoval v 
litoměřickém pivovaru. První výtah s tlačítky byl instalován v pražském hotelu Modrá 
hvězda. 

1.1.2 Rozdělení výtahů 
V této kapitole uvedu několik základních rozdělení typu výtahů samozřejmě je možné výtahy 
a jejich konstrukce dělit i jiným způsobem. 
 

 

Audio 1.2 Rozdělení výtahů 
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1.1.2.1 Podle použití 
• Osobní výtah: slouží převážně k přepravě osob a jejich zavazadel. Je součástí budovy 
• Nákladní výtah: bývá navržen pro přepravu zboží a materiálu, ale společně s nimi se 

mohou dopravovat i osoby.  Obvykle mívají větší nosnost než výtahy osobní.  
Používají se i menší nákladní výtahy pro specifické účely (např. doprava jídel 
v restauracích, nemocniční výtah, atd.) 

• Automobilový výtah: jedná se o speciální typ nákladního výtahu, který se využívá 
pro transport automobilů kolem parkovací garáže nebo jiné budovy. 

• Lodní výtah: tímto terminem bývá nazýváno jednak zařízení pro vyzdvihování letadel 
na paluby letadlových lodí a za druhé zařízení pro přepravu lodí nebo komory s lodí 
v doku 

• Stavební výtah: jde o dočasné zařízení budované u staveb a sloužící pro účely stavby, 
rekonstrukce apod.  

• Těžní věž: též označovaný jako důlní výtah, je stroj pro dopravu osob a materiálu v 
hlubinných dolech. Pojezdové šachty věže dopravují naráz obvykle značné množství 
materiálu, řádově až desítek i stovek tun. Tomu odpovídá i velikost hnacího stroje, 
hnací elektromotory mohou u největších důlních strojů dosahovat výkonů v řádu 
desítek megawattů. Pojezdová rychlost kabiny při přepravě osob (horníků) bývá 
obvykle asi poloviční oproti pojezdové rychlosti s nákladem (tj. s vytěženou 
horninou). Z technického, provozního i ekonomického hlediska jsou nejnáročnější 
podskupinou výtahů a tyto zařízení se řídí zvláštními právními předpisy 

1.1.2.2 Podle pohonu 
• S elektrickým pohonem: k pohonu výtahu je použita síla elektromotoru. 
• S hydraulickým pohonem: k pohonu se využívá tlak kapaliny. 
• S pneumatickým pohonem: k pohonu se používá tlak vzdušiny. Základní schéma je 

totožné s hydraulickým pohonem. 

1.1.2.3 Podle konstrukce: 
• Se strojovnou 
• Bez strojovny 
• Páternoster (oběžný výtah): byl vynalezen v devatenáctém století na britských 

ostrovech. U nás zaznamenal největší popularity v dvacátých letech 20. století. Pater 
noster znamená latinsky „Otčenáš“, tedy název křesťanské modlitby. V ní se totiž 
praví: „…a to jak na zemi, tak i na nebi…“, což je výstižné i pro funkci oběžného 
výtahu případně podobnost s růžencem, který se při této modlitbě používá. Oběžný 
výtah má řadu výhod, k nimž patří krátká čekací doba na kabinu, možnost přepravy 
velkého množství osob, vyváženost a tedy malá energetická náročnost zařízení. 
Existují zde ovšem i nevýhody, a to nastupování do rozjetého stroje, což mnoha lidem 
činí potíže, dále je rozšířen mýtus o přetáčení kabiny ve strojovně. Mezi další 
nevýhody patří menší přepravní rychlost (i když tato nevýhoda se kompenzuje krátkou 
čekací dobou) a hlavní nevýhodu lze spatřit v absenci dveří kabiny, kdy přepravované 
osoby mohou dojít ke kontaktu s výtahovou šachtou, což odporuje platným 
bezpečnostním předpisům. 

1.1.3 Technický popis jednotlivých částí výtahů: 
 

 

Audio 1.3 Části výtahu 
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1.1.3.1 ýtahová šachta 
Výtahovou šachtou rozumíme stavební otvor v domě, v němž se pohybuje kabina a jsou v ní 
umístěny další provozní části výtahu (vedení, zádržný systém, protizávaží, atd.). Tento prostor 
musí splňovat přísné předpisy a normy protipožární ochrany. Do šachty ústí vstupní otvory 
v jednotlivých podlažích, jež musí být opatřeny dveřmi s ochranou proti otevření v době, kdy 
není kabina v jejich úrovni. Toto opatření zabraňuje nehodám vpadnutí osoby do šachty. 
Dveře by měly byt ovládány strojně. Dále je moderní trendem umisťovat do šachty i 
vybaveni, které je obvyklé ve strojovně (výtahy bez strojovny) 

Výtahové šachty mohou být:  
• zděné: vystavují se společně s okolní budovou, 
• z prefabrikovaných dílců: při stavbě budovy se umístí jednotlivé dílce a ty se 

následně zazdí, 
• kovové: výtahová šachta není obezděná, ale je tvořena rámem z ocelových či jiných 

slitin. Dosti často opláštěné skleněnými, polykarbonátovými, plechovými, či deskami 
imitujícími zdivo. Tyto materiály buď umožňují vidět konstrukci výtahu (při použití 
prosklených výplní), které se používají též jako architektonický prvek nebo se 
využívají při dodatečné montáži výtahu do budov, které jimi původně vybaveny 
nebyly, například dovnitř schodiště, případně jako výtahy vnější, kde je výtahová 
šachta přistavena na vnější fasádě. 

1.1.3.2 Výtahová kabina ( klec ) 
Je na ni kladeno mnoho různých technických i estetických požadavků. Po technické stránce je 
to vždy klec, která je vnitřně opláštěná.  
Uvnitř se nachází ovládací panel výtahu, na kterém se volí požadované poschodí kabina je 
uchycena ve vedeni a je na ní namontován zádržný sytém pro případ selhaní pohonu, dále je 
na ni uchycení zdvihací (tlačící) časti výtahu. Dle současných norem musí být kabina 
opatřena dveřmi, které zabrání kontaktu osob s výtahovou šachtou.  
Klece se obvykle vyrábějí z oceli, ale lze se setkat i s kabinami s lehkých slitin (pro vyšší 
přepravní hmotnost při zachováni stávajícího výtahového stroje. 

1.1.3.3 Strojovna 
Jde o samostatnou místnost, v níž je umístěn výtahový stoj (pohon) a rozvaděč. U moderních 
výtahů se od této samostatné místnosti upouští a její vybavení bývá umístěno přímo v šachtě 
výtahu (výtahy bez strojovny) dále v ni bývá průlez do výtahové šachty. 
Umístění strojovny 

• strojovna nad šachtou 
• strojovna vedle šachty 
• strojovna pod šachtou 
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Obr. 75  – výtah s horním uspořádáním strojovny 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

8 Přednáška 8 

 
Obr. 76  – výtah se spodním uspořádáním strojovny 

1.1.4 Výtahové stroje 
Stroj se skládá ze převodovky (velmi často šnekové), elektromotorem a elektromagnetické 
brzdy (často s možností odbrzdění a ručního pohonu), který slouží současně jako ruční kolo. 
Na hřídeli, vystupující z převodovky, je umístěn třecí kotouč, lanoví buben. Výtahový stroj je 
umístěn na rámu. 

1.1.5 Zabezpečovací zařízení: 
Bezpečnostní zařízení zabraňuje výtahu proti pádu v případě přetržení lana. První zařízení 
tohoto tipu zkonstruoval v roce 1853 Elisha Otiszabrání. Dnes je toto zařízení povinnou 
součástí každého výtahu a je umístěno na kabině. Snímá rychlost pohybu kabiny, a pokud tato 
rychlost překročí provozní rychlost kabiny, automaticky se zablokuje brzda, jež kabinu 
v šachtě zastaví. 
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1.1.6 Rozvaděče 
Jde o elektrické zařízení, které výtah řídí a zajišťuje, aby se výtah pohyboval co 
nejekonomičtěji do jednotlivých pater a aby se nerozjel, pokud jsou otevřené dveře. 

1.1.6.1 Rozvaděče s reléovým řízením 
Jedná se o starší provedení rozvaděče. Všechny procesy zajišťují reléové spínače. Jde o velké 
složité zařízení zpravidla umístěné ve strojovně výtahu. V současné době se již prakticky 
nepoužívá, ale je stále v provozu spousta výtahů osazených tímto druhem rozvaděče. 

1.1.6.2 Rozvaděče s mikroprocesorovým řízením 
Jde o novější zařízení. Jeho hlavní součástí je mikroprocesor, který řídí veškeré pohyby 
výtahu. Oproti reléovým rozvaděčům má spoustu výhod. Umožňuje ekonomičtější a 
flexibilnější řízení pohybu kabiny v šachtě. 

1.1.7 Nosné prvky 
Zajišťují propojeni výtahového stroje a kabiny. Vždy musí být minimálně zdvojeny pro 
případ přetržení některého z nich. 

• Ocelová lana jsou nejčastějšími nosnými prvky. Dimenzovány jsou dle dané normy. 
Musí být u nich zajištěna daná pevnost v tahu, odolnost proti otěru, včetně výrobní 
tolerance a spolu měrnou hmotností kabiny a měrnou hmotností na metr lana, jsou tyto 
údaje důležité pro výpočet výkonu výtahového stroje. Při revizích se kontroluje 
maximální protažení a počet ocelových vláken, které jsou poškozené. Pokud tato čísla 
překročí danou mez a počet, musí se lano vyměnit.  

• Řetězový výtah -  může byt použito článkových, válečkových, pouzdrových a jiných 
řetězů. Používají se spíše u nákladních výtahů, jejich výhoda je vyšší životnost, ovšem 
jsou hlučnější. 

• Ploché řemeny zavedla firma Otis. Jde o ocelový pás v polyuretanovém  obalu. Jejich 
výhodou je menší hlučnost. 

1.1.8 Další zařízení výtahů 
Jedná se o další součásti, které jsou součástí výtahů. 

• Protizávaží 
Slouží ke snížení energetické bilance výtahu. Počítá se dle hmotnosti klece + polovina 
nosnosti výtahu. Což ovšem nese sebou riziko, že pokud by se stala porucha výtahu, 
tak by mohlo protizávaží převážit kabinu. Proto musí být vybavené buď omezovačem 
rychlosti pro posuv kabiny vzhůru, nebo musí být závaží pouze rovno hmotnosti 
kabiny. Protizávaží je uloženo ve výtahové šachtě v samostatném vedeni. Vyrábí se 
buď kovové (ocelové) nebo betonové.  

• Dorazy 
Jsou umístěny ve spodní části klece. Jsou buď pružinové, nebo pryžové. Zabezpečují, 
aby výtahová kabina při dosedávání pružně dobrzdila. 

• Osvětlení 
- musí zajišťovat dostatečné světlo v šachtě  
- kabiny musí byt zajištěny minimálně dvěma zdroji zapojenými paralelně a musí 

být stále v provozu. 

Hydraulické výtahy - používají se pro nižší budovy (do 5 pater).  Mezi jejich výhody patří 
tišší chod výtahu, mezi nevýhody pak patří možnost samovolného klesání (ztráta tlaku válce, 
přiliž velká rychlost klesání). 
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Výtahy bez strojovny - jde o jednoznačný trend u krátkých a středně dlouhých výtahů. 
Strojní vybavení výtahový stroj je umístěn přímo v šachtě výtahu. 

Výtahy bez převodovkové skříně - tento pohon se vyznačuje použitím synchronního 
výtahového pohonu s permanentními magnety. Díky němuž má velký rozběhový moment 
tudíž je schopen fungovat i bez nutnosti převodovky a tedy z větší účinností. 

Výtahy s vnější šachtou - jejich rozšíření je dáno hlavně tím, že výtahy je nutno dle nových 
norem montovat i do budov které původně jimi vybaveny nebyli, nebo tam kde výtahy 
umožňují výhled do okolí. 

 
Animace 1.1 Výtahy 

1.2 LANOVÉ DRÁHY 

1.2.1 Konstrukce, schémata, použití 
Lanová dráha (lanovka) je dráha, jejíž vozidla se pohybují po šikmé nebo vodorovné trase a 
jsou poháněna pomocí tažných lan. U některých druhů lanovek jsou vozidla (jako vozidla se 
označují i sedačky) zavěšena na nosných lanech. Slouží k dopravě, je-li třeba překonat velký 
výškový rozdíl. Lanová dráha má vždy nejméně dvě stanice, horní a dolní. Některé lanové 
dráhy mohou mít na trase jednu nebo více mezistanic. V Česku se na lanové dráhy vztahuje 
Zákon o dráhách. Vagony, kabiny, gondoly i tyče se sedačkami jsou z terminologického 
hlediska považovány za vozidla. Lanové dráhy zároveň patří do kategorie dopravních 
prostředků, která se souhrnně označují zdvihadla. Mezi lanové dráhy se obvykle nepočítá 
lyžařský vlek, který je podobný sedačkové lanovce, avšak místo závěsů se sedačkami má 
teleskopické tyče nebo snímatelné kotvy pro vlečení lyžařů a snowboardistů po zemi. Visuté 
lanovky jsou oproti jiným druhům dopravy šetrnější k životnímu prostředí, protože jejich 
výstavbou jsou dotčena jen místa stanic a stožárů. Budování lanovek v chráněných přírodních 
oblastech však má i své odpůrce, protože zvyšuje počet návštěvníků dosud málo 
navštěvovaných míst a tím mnohanásobně zvyšuje druhotnou zátěž pro životní prostředí. 

 

Audio 1.4 Lanová dráha 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vozidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lano
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanice_lanov%C3%A9_dr%C3%A1hy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_dr%C3%A1h%C3%A1ch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vagon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gondola&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seda%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vozidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdvihadlo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD_vlek
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Teleskopick%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ty%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%A1_kotva&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboard
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Obr. 77  –příklad dopravy lanem 

1.2.2 Druhy lanových drah 
 

 

Audio 1.5 Dělení lanových drah 

 
Podle druhu jízdy a vozidel může být lanová dráha: 

• Visutá lanová dráha – vozidlo (kabina nebo sedačka) se nepohybuje po zemi nebo 
kolejích, ale je během jízdy jen zavěšeno na lanech: 
- Kabinová 
- Kabinková (gondolová) 
- Sedačková 

• Pozemní lanová dráha – obvykle dva vozy pohybující se po kolejích každý v opačném 
směru. 

• Podle druhů lan se visuté lanové dráhy rozdělují: 
- Jednolanové – funkce nosného a tažného lana je sloučena do jediného dopravního 

lana 
- Dvoulanové – vozidla jsou tažena na jednom nebo více tažných lanech a zároveň 

jsou nesena jedním nebo více nosnými lany. 

• Podle oběhu vozidel se lanovky rozdělují na: 

- Oběžné – vozidla se na konci otáčejí do protisměru, bývá jich větší počet (typicky 
u sedačkových lanovek) 

- Kyvadlové – vozidla se neotáčejí, ale vracejí se stejně orientovaná. Zpravidla jsou 
na dráze dvě vozidla, která se míjejí uprostřed délky dráhy, ale mohou být i 
lanovky jedno vozidlové (obdobné výtahu). 

• Podle způsobu připojení vozů na lano se zejména oběžné lanovky rozdělují na: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Visut%C3%A1_lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seda%C4%8Dkov%C3%A1_lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%AD_lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtah
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- Neodpojitelné - vozidla jsou pevně uchycena na dopravní lano, ve stanicích se 
neodpojují. 

- Odpojitelné - vozidla jsou odpojitelně uchycena na dopravní nebo tažné lano, ve 
stanicích se od lana odpojují a pohybují se nižší (staniční) rychlostí, čímž je 
zajištěno komfortnější a bezpečnější nastupování a vystupování cestujících. 

• Podle účelu lze lanovky rozlišit na: 
- Osobní (zpravidla turistickou) 
- Nákladní (průmyslovou, obslužnou) 

 
Obr. 76 –jednolanová visutá lanová dráha 

1.2.3 Visutá lanová dráha 
Definice: Dopravní zařízení, kde vozidla tažená nekonečným lanem pojíždějí po nosném laně 
anebo jsou přímo tažným lanem nesena.  Těžištěm vozidel je pod nosním a tažným lanem. 
V prvém případě hovoříme o dvou lanové visuté dráze, ve druhém případě o jednolanové 
visuté dráze. V obou případech doprava buď nepřetržitá (dvojčinná) nebo vratná 
(jednočinná)- použití převážně u jednolanových systémů. 

1.2.3.1 Rozdělení visutých lanových drah: 
• Kabinová – obvykle dvě zavěšené kabiny pohybující se vzduchem protisměrně. 

Visutá kabinová lanová dráha vede například z libereckého Horního Hanychova k 
vrcholu Ještědu. 

• Sedačková – nosné lano je zároveň tažným, na něm jsou zavěšeny v řadě sedačky pro 
jednu nebo několik osob. Mohou umožňovat i přepravu lyžařů s lyžemi na nohou. Na 
sedačky se nastupuje a vystupuje se z nich bez zastavení nosného lana, obsluha dráhy 
pouze přidrží závěs se sedačkou. „Vozidlem“ této dráhy je každý závěs se sedačkou.  

• Nákladní (průmyslová) – místo kabin nebo sedačky jsou umístěny kontejnery na 
materiál. Taková lanovka vede například na českou horu Churáňov. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Hanychov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seda%C4%8Dkov%C3%A1_lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seda%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEa%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chur%C3%A1%C5%88ov&action=edit&redlink=1
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Obr. 77 –příklad lanového vozíku 

1.2.4 Nosné lano 
Je jednopramenné podepřeno botkami nad terénem. Na jednom konci je zakotveno, na 
druhém napínáno závažím. Každé lano je vedeno samostatně. Konstrukce jednopramenného 
lana z drátů kruhového profilu se označuje počtem drátů v jednotlivých vrstvách. Jako nosná 
se nejčastěji používají lana jednopramenná uzavřená nebo polouzavřená pevnosti drátů 880-
1470 MPa. Uzavřená lana mají hladší povrch a vyšší životnost SEAL nosných lan je prostým 
tahem, ohybem a otlačením. Nosné lana se uvádějí v normách ČSN 02 4311 – 02 4314. 

1.2.5 Tažné lano 
Je nekonečné lano, spojené s vozidly pomocí svěr. Jako tažná se používají výhradně 
šestipramenná lana stejnosměrně nebo protisměrně pletená souběžné konstrukce, např. Seal, 
s pevností drátů 1570 nebo 1770 MPa.Pro lyžařské vleky se používají lana souběžných i 
klasických konstrukcí s pevností 1370-1570 MPa. 

1.2.6 Napínací lana 
Slouží k zavěšení závaží. Protože závaží mají značnou hmotnost a jsou namáhána ohybem 
přes lanovnice, používají se vícepramenná lana. Lana horských lanových drah jsou nosná, 
tažná a napínací, pro osobní dopravu výběrové jakosti (lano se dodává s hutním atestem, resp. 
garantuje se kvalita materiálu). 
Protože je tažné lano nekonečné, je pohon zajišťován poháněcí stanicí s třecím kotoučem, 
obdobné provedení jako u dopravy nekonečným lanem. Potřebnou obvodovou sílu F nejlépe 
určíme grafickopočetní metodou a pak potřebný výkon motoru ze známého vztahu: 

𝑃 =
𝐹 ∙ 𝑣

103 ∙ 𝜂
 

Kde rychlost volíme v rozmezí 1,5÷2 m∙s-1 

1.2.7 Výpočet nosného lana 
Nosné lano je počítáno na tah a ohyb a z tohoto ohledu je potřeba určit maximální tahové a 
ohybové napětí a toto lano na toto napětí zkontrolovat. Platí tedy: 

Tahová síla Ft v laně je dána: 

𝐹𝑡 = 𝐺𝑧 + 𝑚𝐿𝑁 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 − 𝐿𝑉 ∙ �
𝐺𝑉
𝑙𝑜

+ 𝑔 ∙ 𝑚𝐿𝑁 + 𝑔 ∙ 𝑚𝐿𝑇� ∙ 𝜇1 − 𝐺𝑧 ∙ (𝜇1 ∙ sin 𝜀 + 𝜇2) 
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Kde: mLN- měrná hmotnost nosného lana [kg∙m-1]  
 mLT- měrná hmotnost tažného lana [kg∙m-1] 
 Gz- tíha vozíku 𝐺𝑍 = 𝑔 ∙ �𝑚𝑣 + 𝑚𝑄� [N] 
 µ1- součinitel tření  mezi lanem a úložným sedlem [-] 
 µ1=0,16 pro uzavřené lano a ocel sedla 
 µ1=0,2 pro otevřené lano a ocel sedla 
 µ2- součinitel tření na odchylovaném sedle ( kladce)=0,05 [-] 
 lo- rozteč vozíku [m] 

Tažné napětí v laně je tedy: 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑡
𝑆

 

1.2.8 Ohyb 
Ohybové namáhání je vyvoláno tíhou vozidla transformovanou na vodící kola. Lano se 
působením kolového tlaku Fk a vlastní tíhou prohne a zaujme křivku, která se bude 
asymptoticky blížit směru síly Ft. Horní dráty jsou namáhány na tlak, spodní na tah. Mezi 
jednotlivými dráty se vyskytuje enormní tření, které je tím větší, čím je větší tlak drátů na 
sebe (tím je větší σt). 

1.2.9 Závislost poměru sil 
Následkem tření se zamezuje posunu drátu v jejich ose. Lano se zde chová jako dostatečný 
tuhý celek. Rozhodujícím kritériem je zde poměr Ft ; Fk. 
Pro větší ohybové napětí vlivem příčné síly se dá odvodit vztah 

𝜎𝑜𝑀𝐴𝑋 =
𝐹𝑘
𝑆
∙ �

𝐸
𝜎𝑡

            [𝑀𝑃𝑎] 

Kde: E- modul pružnosti materiálu lana [𝑃𝑎] 
 S- jmenovitý průřez lana [𝑚𝑚2] 

Pro délku působícího ohybového vlivu se dá odvodit vztah: 

𝑘 = �
𝐽 ∙ 𝐸
𝐹𝑡

4
    [𝑃𝑎] 

Kde moment setrvačnosti lana J je určen: 

𝐽 = 𝑘 ∙
𝜋 ∙ 𝑑4

64
   [𝑚4] 

Je-li rozvor vozidla rv ≥ k je namáhání od tažné příčné síly nezávislé 
Je-li rv <  k vlivy jednotlivých sil se sčítají, ale nedochází k rozdílům od σoMAX (únava) 

Bezpečnost lana se volí čtyřnásobná. 
Velikost násobné síly Gz se dá určit z rovnice pro maximální ohyb: 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑡 ∙ �

𝐿
2�

2

𝐿 ∙ 𝑚𝑍
         [𝑚] 

A tedy   𝑚𝑍 = 𝐹𝑡∙𝐿
4∙𝑦𝑚𝑎𝑥

        [𝑘𝑔] 
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Výpočet tažného lana u dvořanových systémů se provádí podobně jako u graficko-početní 
metody výpočtu tahových sil. Používá se šesti pramenných lan SEAL ČSN 02 4340 a ČSN 02 
4347. U jednolanových systémů pak obdobně jako u nosného lana je namáhání na tah a ohyb. 
Napínací síla se určí z podmínky maximálního dovoleného průvěsu. 

1.2.10 Vozidla 
Vozidla stálých lanovek mají zpravidla tyto části: 

a) Běhoun 
b) Závěs 
c) Zařízení na uložení nákladu 
d) Spínač na upnutí vozíku na tažném nebo nosném laně 

Běhoun se skládá z dvou, anebo čtyř kladek, kde čepy jsou uložené v postranicích 
z ocelového plechu. Vzájemná poloha kol je ve svislé rovině pohyblivá podle prohnutí 
nosného lana, takže váha nákladu se rovnoměrně rozděluje na jednotlivé osy. Kladky mají 
zpravidla kuličkové nebo válečkové ložiska. Průměr kladek na dně žlábku bývá 18 až 25 cm, 
pro dopravu velkých nákladů až 30 cm. 

Závěs je vyztužená konstrukce z ploché oceli, upravená na zavěšení zařízení pro náklad. 
Závěs je na postranicích kladek, anebo na spínači připevněn na kloubu, aby i při šikmé poloze 
lana a běhounu byla poloha závěsu vždy svislá. Svislá poloha zajišťuje rovnoměrné zatížení 
všech os běhounu. 

Zařízení na uložení nákladu se přizpůsobuje druhu nákladu. Sypký a kusový materiál se 
dopravuje ve skříních (v korbách), které se vyprazdňují překlopením, anebo otevřením dna. 
Kulatina se obepína do řetězů. Řezivo se nakládá do železných rámů visících na řetězech. 

Spínač je na závěse, anebo na nose běhounu. Spínače mají rozdílnou konstrukci. 

1.2.11 Výhody a nevýhody visutých lanových drah 

Výhody: 
• Malá závislost na terénu 
• Možnost použití prostoru pod lanovkou 
• Nezávislost na nočním období 
• Možnost automatizace 
• Energetický výhodný provoz 

Nevýhody: 
• Ztížený provoz při silném větru 
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1 PŘEDNÁŠKA 9 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Redler 
Zásobníky 

 
 

 

MOTIVACE: 

Jediný řetězový dopravník s unašeči, který je schopen dopravovat materiál i 
svisle je redler. 

Zásobníky patří k základnímu zařízení v případě skladování sypkých hmot. 
Jsou velmi rozšířené a jejich konstrukcí ovlivňujete výsledný typ toku 
materiálu v zásobníku. 

 
 

 

CÍL: 

Redler (princip-výhody, nevýhody, rozdělení-dle konstrukce, hlavní části- 
poháněcí stanice, vratná stanice, žlab, řetězové pásmo s unašeči, řetězové 
kolo, základy výpočtů) 

Zásobníky (popis, rozdělení-dle tvaru, dle ČSN, plnění zásobníků, uzávěry 
zásobníků-rozdělení, účel, popis, základy výpočtu) 
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1.1 REDLER 

1.1.1 Popis zařízení 
Redler je dopravník, jehož tažným prvkem je řetězové pásmo s unášeči, posouvající materiál 
v uzavřeném žlabu v průřezu větším, než je čelní plocha unášeče. Materiál horní vrstvy 
spočívá na materiálu vrstvy spodní a je unášen rozdílem vnitřních sil od vnitřního tření mezi 
vrstvami v rovině horní hrany unášečů a třecích sil mezi materiálem a stěnami žlabu. 
Jsou určeny k dopravě sypkých nebo drobných kusových materiálů do maximální kusovitosti 
50 mm a do teploty dopravovaného materiálu až 300°C. Vzhledem k přímému kontaktu 
materiálu s vodícím žlabem, nejsou příliš vhodné pro dopravování abrazivních materiálů, 
anebo vyžadují speciální úpravu. Nejsou ani vhodné pro dopravu lepkavých a lehce 
drtitelných materiálů. Jsou určeny především k dopravě obilovin, osiv, obilních šrotů, 
krmných směsí a jejich komponent v zemědělských a zpracovatelských závodech, můžou se 
však také uplatnit i v jiných průmyslových odvětvích při dopravě sypkých a drobných 
kusových, málo abrazivních materiálů (jako např.: suchých stavebních směsí, drobných 
minerálních látek, dřevěných granulí, pilin apod.). Použití řetězových dopravníků v těchto 
odvětvích je vždy nutno konzultovat s výrobcem. 
Dopravovaný materiál vstupuje do dopravníku vpádovým nástavkem a tudy je pomocí 
lamelového řetězu transportován do výpadové hlavy (obvykle hlava s pohonem), odkud 
samospádem vypadává do dalších dopravních cest zpracovatelské technologie. Výpadů z 
dopravníku může být více a bývají opatřeny hradítky s ručním, elektrický nebo 
pneumatickým ovládáním. 
 

 

Audio 1.1 Redler 

 

 
Obr. 78 – řez redlerem 

Redlery se používají pro dopravu vodorovnou, úklonnou i svislou, pro přímý směr i do 
oblouku, ale jen ve směru ohybu řetězu. Často se redlery používají pro vynášení materiálu ze 
zásobníku, jako podavače. 

Rozdělení redlerů dle konstrukce: 

Konstrukce pásových dopravníků jsou navrhovány: 
- Pro směry vodorovné, šikmé, strmé, svislé, lomené (konvexní a konkávní). 
- Konstrukce ploché - rádius. 
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- Konstrukce pevné,mobilní a pojezdové. 
- Z materiálu běžné,žárově zinkované,nerezové. 

1.1.2 Hlavní části redlerových dopravníků 
 

 

Audio 1.2 Redler – popis částí 

 
Hlavní části redleru je poháněcí stanice s napínáním, vratná stanice, žlab a řetězové pásmo 
s unášeči. 

• Poháněcí stanice  
je koncepčně obdobného uspořádání jako u jiných řetězových dopravníků. Tvar 
řetězového kola je přizpůsoben typu řetězu. Ve dně poháněcí stanice je otvor, kterým 
se odvádí materiál z dopravníku. Součásti poháněcí stanice je napínací zařízení, 
tvořené pomocnou růžicí (růžicemi) posouvatelnou stavěcím šroubem. Napínací síla 
bývá 400 až 1000 N. 

• Vratná stanice je tvořena jenom řetězovým bubnem. 
• Žlab sestává z plechových svařovaných dílů obdélníkového průřezu spojených 

navzájem přírubami. Dno bývá opatřeno kluznými lištami pro vedení řetězového 
pásma. Pro snížení prašnosti je žlab shora uzavřen víkem. V horní části žlabu je na 
bočních stěnách upevněno vedení pro vratnou větev řetězového pásma. V některých 
případech se používá mezidno, které odděluje dopravu v obou větvích redleru. 

• Řetězové pásmo s unášeči je tvořeno speciálními, kloubovými, tzv. „redlerovými“ 
řetězy. Příklad jednoduchých a dvojitých řetězů viz Obr. 79. 

Svislé redlery vyžadují speciální unášecí řetězy a svislou šachtu zcela vyplněnou materiálem. 

 
Obr. 79 – řetězové pásmo s unašeči 






 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

6 Přednáška 9 

1.1.3 Další části redlerových dopravníků 
• Čelo – Robustní jednotka kompletně sešroubovaná z předtvarovaných a vyztužených 

kovových desek. Uvnitř se nachází hnací osa a posuvné kolo. Na bočních stěnách jsou 
uchyceny držáky pro permanentně promazávaná ložiska. Na horní ploše se nachází 
regulovatelný spodní rám ze silných kovových desek pro hnací mechaniku, skládající 
se z převodového motoru s ozubeným kolem a řetězového převodu. Navíc zde je 
přepadová trubka se speciálním designem, elektronický detektor tlaku, horní 
registrační otvor s demontovatelným krytem a vypouštěcí násypka. 

• Hnací řetězové kolo – Hnací kolo a náprava. Bohatě dimenzovaná hnací náprava v ST 
60 (v závislosti na modelu také v CrNi) disponuje pevně uchyceným hnacím kolem 
typu Z-8, které je perfektně vybroušeno z odolného materiálu, čímž je zajištěna 
bezvadná funkčnost. Na jednom z konců se nachází pevně instalovaný pohon 
ozubenými koly. Cel jednotka spočívá na samovýstředných, permanentně 
promazávaných vodících kladkách v uložení na držácích z šedé litiny, které jsou 
přišroubovány na bočních stěnách. 

• Vložené jednotky – Jsou složeny z modulových, kovových jednotek a kompletně 
svařeny, čímž je zajištěno kompletní vodotěsné uzavření konstrukce. Na základním 
plechu ze silného profilu je umístěna deska odolná proti opotřebení pro dopravní řetěz. 
V případě produktu velmi náchylných na opotřebení se můžou i boční stěny opatřit 
vyměnitelným materiálem odolnými proti opotřebení. Horní část vložené jednotky je 
uzavřena profilovanou, pozinkovanou deskou a přišroubovaná na boční stěny. Jak na 
horním, tak i na základním plechu se můžou provést potřebné otvory pro 
vyprazdňovací a plnící násypku. Každá vložená jednotka je vybavena vodící kladkou 
z materiálu acculon-teflon, čímž je zajištěn plynulý a nehlučný chod dopravního 
řetězu. Vyztužovací desky pro spojení jednotlivých jednotek jsou předimenzovány, 
stejně jako vertikální spojovací příruby, takže si můžeme dovolit opěrnou vzdálenost 
až 9 m. 

• Napínací část – Koncová náprava vyrobena v ST 60 (dle typu modelu také z CrNi) má 
uprostřed uchyceno napínací kolečko. Toto upínací kolečko je hladké a je obrobeno 
přesně na vnitřní průměr kola Z=6. Náprava je uložena na samovýstředných a 
permanentně promazávaných kuličkových ložiscích a přišroubována na držácích 
z šedé litiny na kluzných deskách, které probíhají kalibrovanými kluznými vodítky o 
speciální tloušťce. Tyto kluzné desky aktivují nezávislá vřetena, čímž je zabezpečeno 
perfektní vystředění a bezvadná funkce řetězu. 

• Dopravní řetěz – Dopravní řetěz typu Redler má postranní kovové křidélka po dvou 
článcích řetězu z uhlíkové oceli a pouzdry a šrouby z uhlíkové oceli, čímž je zajištěna 
odolnost proti otěru. Toto provedení je také k dostání ve vylepšené verzi s články 
z oceli C-45 a volnými a vystředěnými šrouby z gravitovaného nylonu, čímž je 
zajištěna vysoká odolnost proti vysoké teplotě, otěru a střihu. V tomto případě jsou 
křidélka našroubována na články řetězu a můžeme je vyměňovat. 

1.1.4 Pohony 
Pohony redlerů jsou tvořeny z elektromotoru a šnekové, kuželo-čelní převodovky suvně 
uložené na hřídeli hnacího bubnu. Elektroinstalaci – ovládání RD je možné doplnit o 
frekvenční měnič, řídící jednotku, čidly apod. pro automatické systémy řízení. 

1.1.5 Základy výpočtu redlerových dopravníků 

1. Objemový dopravní výkon redleru QV [m3∙h-1] 
[ ]133600 −⋅⋅⋅⋅⋅= hmccvSQ rvrV  
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Kde S – průřez materiálu ve žlabu [m2] 
 vr – rychlost řetězového pásma s unášeři [m/s] 
 cv – součinitel zmenšení dopravovaného objemu (0,9; 0,95) 

2. Rychlost řetězového pásma vr [m/s] 

[ ]sm
c
vv

r
r /=  

Kde cr – součinitel rozdílu rychlosti materiálu a řetězu, v závislosti na materiálu a 
sklonu dopravníku nabývá hodnot (0,6; 0,9) 

 v – rychlost pohybu materiálu (dopravní rychlost)  

3. Určení obvodové síly na řetězovém bubnu F [N] 
( )[ ] [ ]NqwqmgLF r εε sin)cos(2 ⋅±⋅⋅+⋅⋅⋅=  

Kde L – délka dopravníku [m] 
 mr – měrná hmotnost řetězového pásma s unášeči [kg∙m-1] 
 ε – úhel sklonu dopravníku [deg] 
 w – měrný pohybový odpor [ - ] 

4. Určení maximální tažné síly v řetězovém pásmu Tmax [N] 

[ ]NFFT Z +=
2max  

Kde FZ – napínací síla [N] 

1.2 ZÁSOBNÍKY SYPKÝCH HMOT 

Sypké materiály uskladňujeme ve vymezených prostorách - nádržích, kterým říkáme 
zásobníky. Ty jsou převážně železobetonové, ocelové, gumové, někdy provizorně i dřevěné. 
Snažíme se, dbát, aby se materiál zdržoval v zásobníku co nejkratší dobu nejen z důvodu 
správného provozování zásobníku, ale hlavně z důvodů efektivnosti. Zásobníky jsou totiž 
investičně nákladné a pro materiál několikrát zvedaný a dopravovaný do zásobníků se 
spotřebuje mnoho energie. 
 

 

Audio 1.3 Sypké materiály 

 
Zásobníky jsou zařízení, které nám umožnují ať už dlouhodobě nebo krátkodobě skladovat 
nejen sypký ale i nesypký nebo balvanovitý materiál a také jej chránit před okolním 
prostředím. Jeho účelem je zrovnoměrnění technologické operace a optimalizace dopravního 
systému. Zároveň se ovšem jedná o velmi drahé zařízení a může-li materiál volně ležet na 
skládce či v bunkru neměl by se zásobník používat. 
 

 

Audio 1.4 Zásobníky 

 

1.2.1 Rozdělení zásobníků 
Zásobníky můžeme dělit podle různých kritérií 
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1.2.1.1 Podle tvaru 

• Čtvercové  
• Obdelníkové  
• Kruhové  
• Víceúhelníkové  

Obdélníkové a čtvercové zásobníky 
Pravoúhlé zásobníky efektivně využívají zastavěnou plochu, což je zajímavé hlavně při 
osazení v objektech. Vnější výztuhy přispívají k vysoké tuhosti a stabilitě základové 
skořápky. Nejčastěji nasazeny jsou v oblasti havarijního zabezpečení například v kombinaci 
válcový zásobník a pravoúhlá havarijní nádrž. 

Kruhové zásobníky 
Staticky nejvýhodnější konstrukce s vysokou tuhostí a jednoduchostí splňuje i ty nejpřísnější 
kritéria. Při zastavování plochy těmito zásobníky mezi nimi však vznikají prázdná místa. 

1.2.1.2 Dle ČSN 73 5570 
• Bunkry  
• Sila 

Bunkr 
Je skladovací zařízení, pro které platí: 

ℎ ≤ 1,5 ∙ √𝐴 

pro kruhové průřezy komory: 
ℎ ≤ 1,33 ∙ 𝑑 

Kde: h – výška komory  
 d – vnitřní průměr komory  
 A – příčný průřez zásobníku  

Jinými slovy bunkry jsou široké, dlouhé a nízké. 

Silo 
Je skladovací zařízení, pro které platí:  

ℎ ≥ 1,5 ∙ √𝐴 

Kde: h – výška komory  
 A – příčný průřez zásobníku 

Naopak sila bývají velmi vysoká i 80m. 
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Animace 1.1 Zásobníky 

 
Obr. 80 – pravoúhlý a kruhový zásobník 
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Obr. 81 – štěrbinový zásobník 

1.2.2 Plnění zásobníků 
Způsoby plnění: 

• Mechanicky 
• Pneumaticky 

1.2.2.1 Mechanické plnění 
Může být zajištěno šnekovými, korečkovými a pásovými, případně gravitačními dopravníky. 
Mechanické plnění je ideální používat tam, kde požadujeme vysokou výkonost při 
minimálních provozních nákladech. 

K mechanickému plnění lze s výhodou využít i vynášecí pásové dopravníky. 

1.2.2.2 Pneumatické plnění 
Materiál je do zásobníku dopravován pomocí plnícího potrubí, které je připevněno vně 
zásobníku na jeho plášti, vyústění je těsně pod střechou zásobníku a připojovací konec 
plnícího potrubí s připojovacím hrdlem. 

1.2.2.3 Problémy s plněním zásobníku 
Způsob plnění zásobníku má rovněž vliv na další provoz zásobníku. Při plnění se projeví 
segregace částic, v případě, že směs je polydisperzní. Mechanismus samotřídění lze objasnit i 
při prostém sypání sypkého materiálu na hromadu. Pokud materiál padá (teoreticky z 
bodového místa) z určité výšky na vodorovnou plochu, vytvoří se kužel, jehož velikost a tvar 
jsou dány množstvím a vlastnostmi materiálu. Působením vnějších sil může dojít k deformaci 
kužele. Pokud však nepůsobí vnější síly, měl by být kužel symetrický. Při volně sypaném 
materiálu vznikají dvě fáze pohybu částic. 

• pád částice s určité výšky – volný pád 
• pohyb částice po vytvořeném kuželu 

Pád částice s určité výšky – volný pád 
Rychlost pohybu, na kterou má vliv odpor prostředí (tvar a velikost částice) je definována 
rovnováhou sil které na částici působí. O kinetické energii rozhoduje konečná rychlost 
částice. 
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Pohyb částice po vytvořeném kuželu 
Malé částice zůstávají v blízkosti vrcholu kužele, protože mají malou kinetickou energii a 
nestačí překonávat odpory, taky začnou vyplňovat prostory mezi velkými zrny. Při těchto 
fázích se u základny kužele budou hromadit zrna s velkou hmotností a zrna lehká nebo s 
nevhodným tvarem budou nahoře. 

1.2.3 Uzávěry zásobníků 
Slouží k uzavírání výpustních otvorů a k regulaci dopravního množství.  

 

 

Audio 1.5 Uzávěry zásobníku 

 
Uzávěry dělíme na: 

• Ploché 
- Vodorovné 
- Svislé 
- Šikmé 

• Segmentové 
- Jednoduchý 
- Dvojitý 
- Na šikmém žlabu 

• Tyčové 

1.2.3.1 Uzávěry ploché 
Šoupátkové uzávěry slouží jako prachotěsné uzávěry k občasnému uzavírání toku sypkých 
nelepivých materiálů. Lze je použít i pro regulaci toku.  

 

Audio 1.6 Šoupátkové uzávěry 

 
Šoupátkové uzávěry jsou určeny k provoznímu a havarijnímu uzavírání toku materiálu z 
výpustných otvorů násypek, zásobníků a podobných zařízení. Nejsou určeny k regulaci 
průtočného množství materiálu. Jsou vhodné pro široký okruh sypkých, suchých, práškových 
a zrnitých materiálů s granulometrií v rozsahu 0 - 32 mm, v technologických souborech 
výroby cementu, vápna, mletých surovin, stavebního kameniva a podobných produktů.  

Šoupátkový uzávěr má obvykle čtvercový, u atypických provedení obdélníkový průtočný 
průřez, který je uzavíraný deskovým šoupátkem. Rám šoupátka je svařen z ocelových U - 
profilů. Do rámu vložená deska šoupátka je podepírána válcovou hlavou šroubů, u větších 
velikostí navíc podélnou podpěrou v ose. List šoupátka je těsněn na výstupu z průtočného 
průřezu seřiditelnou ucpávkou, průtočný průřez šoupátka je těsněn mezi listem a rámem po 
celém obvodu těsnící šňůrou. Těsnění i okraje listu jsou chráněny ocelovými čtyřhrany.  

1.2.3.2 Šoupátkové uzávěry ruční 
Pro malou četnost manipulací se používá uzávěrů s ručními, při větších výškách výpustí s 
řetězovými koly. 
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1.2.3.3 Šoupátkové uzávěry motorické 
Při větší četnosti manipulací a pro možnost dálkového ovládání se používá uzávěrů s 
elektrickými otočnými servomotory. 

1.2.3.4 Šoupátkové uzávěry pneumatické 
Při větší četnosti manipulací a pro možnost dálkového ovládání se používá uzávěrů s 
pneumatickými válci. 
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1 PŘEDNÁŠKA 10 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Válečkové tratě 
Skluzy 
Žlaby 

 
 

 

MOTIVACE: 

Válečkové dopravníky se velmi využívají při dopravě kusového materiálu, a 
to nejen u poháněných, ale i u gravitačně poháněných válečků válečkového 
dopravníku. 

Skluzy a žlaby patří mezi základní zařízení gravitační dopravy. Naučíme se 
tato zařízení navrhovat a kontrolovat. 

 
 

 

CÍL: 

Gravitační doprava (válečkové tratě-účel, popis konstrukce, druhy, 
rozdělení, základy výpočtu, skluzy a žlaby- popis konstrukce, základy 
výpočtu) 

Skluzy – pohybová rovnice, konstrukce, dopravní výkon, volba materiálu 

Žlaby – pohybová rovnice, konstrukce, dopravní výkon 
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1.1 VÁLEČKOVÉ TRATĚ 

Válečkové tratě jsou dopravní zařízení, jejichž typickým znakem jsou řady válečků otočných 
kolem svých čepů nebo hřídelů, uložených ve stabilních nebo přemístitelných rámech. 
Předměty se dopravují po válečkových tratích obvykle kolmo na osy válečků, a to otáčením 
válečků vlivem síly působící na dopravovaný předmět nebo na obvod či hřídel vlastních 
válečků. V prvním případě tratě nepotřebují pohon, v druhém případě je však pohon nutný. 

Z toho plyne, že do válečkových tratí zahrnujeme tratě od nejjednodušších nepoháněných až 
po až ke složitým tratím s různými druhy pohonu válečků. 

Někdy jsou válečky nahrazeny kladkami, kladičkami nebo kotouči. Protože se tyto součásti 
od válečků liší pouze v odlišném poměru jejich délky k průměru, avšak nikoliv funkcí, 
zahrnujeme takové tratě do pojmu válečkové tratě. 

Válečkové tratě jako takové ve všech svých formách slouží k přepravě a skladování kusového 
materiálu nebo materiálů v paletách ve vnitrozávodové dopravě, hlavně pak v závodech se 
sériovou a hromadnou výrobou. Téměř vždy jsou to jednoduchá zařízení, která pro snadnou 
montáž a provozní spolehlivost dosáhly širokého použití při mechanizaci dopravy. 

 

 

Audio 1.1 Válečkové tratě 

 

1.1.1 Účel válečkové tratě 
Při hromadné výrobě se předměty přepravují z jednoho místa na druhé podle technologie 
výroby nebo skladování. Moderní manipulace s materiálem vyžaduje komplexní řešení. 
Válečkových tratí se může používat v uzavřeném pracovním procesu buď samostatně, nebo 
tvoří prvek celého dopravního souboru. 
Válečkové tratě lze podle účelu rozdělit na tři základní skupiny, jejichž různou kombinací lze 
a návazností na ostatní dopravní zařízení lze vyřešit mechanizaci a automatizaci dopravy v 
hromadné a sériové výrobě. 

1.1.2 Základní skupiny válečkových tratí podle účelu dopravy jsou: 
 

 

Audio 1.2 Dělení válečkových tratí 

 
- válečkové sběrné tratě 
- výrobní tratě 
- montážní tratě 

1.1.2.1 Válečkové sběrné tratě 
Na válečkové sběrné tratě se odkládají předměty od pracovních míst jednotlivých operací a 
tratě je dopravují a odevzdávají u následujícího pracoviště. Rovněž dopravu výchozího 
materiálu k první operaci a dopravu od poslední operace k meziskladu hotových součástí 
vykonávají válečkové sběrné tratě. 
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Audio 1.3 Válečkové sběrné tratě 

 
Charakteristikou vlastností každé válečkové sběrné tratě je, že sbírá, dopravuje a odevzdává 
následujícím pracovištím po celé své délce materiál stejný nebo různý bez zřetele na sled 
dopravovaných předmětů. 

1.1.2.2 Válečkové výrobní tratě 
Jsou částí linky, tj. řady strojů nebo pracovních míst a obstarávají dopravu mezi skupinami 
pracovišť jednotlivých operací. Na konci tratě je dopravovaný předmět zpravidla dohotoven. 
Válečkové výrobní tratě jsou v podstatě soupravou sběrných tratí, které podávají předměty 
vždy od jedné operace k druhé. 
 

 

Audio 1.4 Válečkové výrobní tratě 

 
Charakteristickou vlastností válečkové výrobní tratě je to, že přijímá, dopravuje a odevzdává 
po celé délce materiál různě rozpracovaný a její funkce je přísně vázána na sled 
dopravovaných předmětů. 
Předmětu na výrobní tratě musí být zamezena možnost předběhnout některou předepsanou 
operaci. 
Promícháním předmětů pohybující se po trati by vzniklo zdržení výroby, a tomu se musí 
zabránit. Tím se podstatně odlišuje výrobní trať od tratě sběrné. 

1.1.2.3 Válečkové montážní tratě 
Těmito tratěmi se dopravuje montovaný předmět na montážní lince od jednoho pracoviště k 
druhému, kde se provádí určitá operace (montáž) výrobku. 
Montážní trať může procovat hospodárně jen tehdy, může-li se celá montáž rozdělit mezi 
jednotlivé operace tak, aby každá operace byla dokončena v určitém časovém úseku.  
 

 

Audio 1.5 Válečkové montážní tratě 

 

1.1.3 Válečkové tratě dělíme: 

Podle účelu dopravy 
- sběrné 
- výrobní 
- montážní 

Podle druhu a způsobu pohonu 
a) Nepoháněné tratě, které dělíme opět na tratě: 

Vodorovné, kde se předměty po trati pohybují buď lidskou silou (postrkem), tažným 
orgánem s unášečem, nebo mechanickým, pneumatickým nebo hydraulickým 
zařízením. 
Spádové čili gravitační, kde se předměty po trati pohybují vlivem pohybové složky 
své vlastní váhy. 

b) Poháněné tratě, po nichž se předměty pohybují působením otáčejících se válečků, 
které opět dělíme na tratě: 
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S volnými válečky jako u nepoháněných vodorovných tratí, které se však otáčejí 
pomocí lana, struny nebo pásu přiléhajícího na obvod válečků. 
S pevně naklínovanými válečky, u kterých se nucený otáčivý pohyb přenáší na všechny 
nebo část válečků, a to přímo na váleček nebo jeho hřídel (čep). 
S prokluznými válečky, u kterých se nucený otáčivý pohyb přenáší na všechny nebo 
část válečků, ale nepřímo, tj. pouze na hřídel válečků, přičemž válečky jsou na hřídeli 
kluzně uloženy a pohyb se na válečky přenáší pouze vlivem tření, vzniklých mezi 
hřídelem a zatíženým válečkem. 

Podle zatížení trati 
a) Lehké, kde zatížení 1 m tratě nepřesáhne 100 kg. 
b) střední, pro zatížení 200 kg na 1 m tratě. 
c) Těžké, kde zatížení 1 m tratě činí 500 kg. 

Podle tvaru válečků 
a) Přímé tratě, na kterých je možný jen přímočarý pohyb. 
b) Obloukové tratě, umožňující pohyb zakřivený do oblouku. 

Podle tvaru válečků 
a) cylindrickými 
b) kuželíkovými 
c) diskovými (kotoučovými) 
d) kladičkovými 
e) s válečky různých tvarů 

Podle uspořádání a provozních podmínek 
a) stabilní 
b) přenosné 
c) pojízdné 
d) jinak přemístitelné (otočné, zvedací) 

1.1.4 Nepoháněné válečkové tratě 

Nepoháněné válečkové tratě jsou nejjednodušším dopravním zařízením. V principu se skládá 
ze soustavy volně otočných válečků, jejichž osy jsou kolmé ke směru dopravního pohybu a 
jsou většinou pevně uloženy v nosných rámech ze dvou rovnoběžných válcovaných profilů. 
Profily jsou zpevněny příčnými svorníky vždy po několika válečcích. Rámy se podkládají 
různými kozlíky buď stejně vysokými (u vodorovných tratí), nebo různě vysokými, tak aby 
válečkový dopravník měl spád ve směru dopravy (u gravitačních tratí). 

V některých případech jsou nutné dvě souběžné válečkové tratě, nebo kde se dopravují příliš 
rozměrné předměty a dopravník by musel být vybaven nenormalizovanými válečky, dělá se 
dopravník se dvěma řadami válečků, uložených na společné rámu, zhotoveného ze tří 
válcových profilů se společnými podpěrnými kozlíky. 

Pohyb předmětu na vodorovné nepoháněné válečkové trati se děje buď postrkem, tlačkou 
nebo řetězem. Ruční postrk je vhodný nejčastěji pro mezioperační dopravu, ačkoliv jsou 
takhle dopravovány i těžké předměty, a pro dlouhé rozvětvené tratě zapuštěné do podlahy, 
obstarává tuto činnost jeden nebo dva pracovníci. 

Tlačky jsou mechanické, pneumatické nebo hydraulické. Pneumatická tlačka uvede do 
pohybu jednotlivý předmět a ten se posouvá setrvačností po válečcích na určité místo. 
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Hydraulická tlačka je vlastně hydraulický válec, jehož pístnice se opírá o přesouvané 
předměty. Konstruují se pro největší přesouvající síly a pro svou jednoduchost jsou velmi 
rozšířené. 

Řetěz může být uspořádán nahoře, jsou-li dopravovány stejné nebo aspoň stejně vysoké 
předměty. Jsou-li dopravovány předměty různé, pak je řetěz pod válečky a válečková trať 
musí být dvojitá, aby hřídele válečků nepřekáželi postrkovacím záchytkám. 

Posun předmětů na spádových tratích je samočinný vlivem složky váhy předmětu ve směru 
spádové přímky. Na rozdíl od vodorovné tratě se předmět na spádové trati sám nezastaví a je-
li to požadováno, musí být zastaven zarážkou. 

 

 

Audio 1.6 Nepoháněné válečkové tratě 

 

Má-li se někdy přesunovat po válečkové trati těžký předmět ručně, dává se trati malý sklon, 
aby byl přesun snadnější, ale předmět se sám od sebe nerozběhl a po přemístění se na trati 
zastavil. 

1.1.4.1 Konstrukční prvky nepoháněných válečkových tratí 
Válečky, kladky, kladičky a kotouče 

a) Průměr válečků 
Ke klidnému chodu předmětu přes válečky je nutno volit malou vzdálenost válečků od 
sebe, čímž je prakticky omezen průměr válečků a pohybuje se zpravidla od 50 do 80 
mm u lehkých tratí a od 108 do 150 mm u těžkých tratí. 
Je zde také třeba připomenout, že i množství dopravovaného materiálu za určitý čas 
může mít vliv na volbu průměru válečků, 

b) Délka válečků 
Bývá z pravidla 250 až 800 mm; pro speciální účely však nejsou vyloučeny i délky do 
1200 mm. Obyčejně se volí délka cylindrických válečků o 50 až 100 mm delší než 
rozměr předmětu měřený kolmo na osu dopravníku, ale někdy snaha po levném 
dopravníku vede k volbě válečků o délce rovné šířce předmětu i méně. Pro příliš 
široké předměty se volí dopravník se dvěma řadami válečků, jak už bylo řečeno nebo 
se volí k tomu účelu dvě paralelní válečkové tratě. 

c) Dělení válečků 
Rozteč válečků je jejich osová vzdálenost, která ovlivňuje klidnost a rovnoměrnost 
pohybu předmětu na trati. U vodorovných tratí se dělení válečků volí tak, aby předmět 
trvale spočíval aspoň na dvou válečcích, ovšem za předpokladu, že těžiště předmětu 
leží přibližně v polovině délky předmětu. U gravitačních tratí je rozteč válečků 
zpravidla menší a se zřetelem na stejnosměrnost pohybu se volí 1/3 až 1/5 délky 
předmětu. 
Minimální rozteč u válečkových tratí je omezena průměrem válečků a může být rovna 
průměru válečků, zvětšeném o minimální vůli mezi válečky. 
Jde-li o dopravu předmětů ještě menších, pak rozteč by proto měla být menší než 
průměr válečků, je nutno upustit od válečků a nahradit je soustavou disků nebo 
kladiček. 
Jestliže předměty, které se mají dopravovat po válečkových tratích jsou tak malé, že je 
nelze dopravovat ani na kladičkových nebo diskových tratích, je nutno je pokládat na 
podložky, bedničky, palety apod. vždy několik kusů najednou. 






 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

8 Přednáška 10 

d) Tvar válečků 
Pro dopravu předmětů s plochou základnou se nejčastěji volí cylindrické válečky, 
jinak kladičkové nebo diskové. Nestandartní předměty se dopravují s výhodou na 
válečcích různě tvarovaných, např. doprava válcových předmětů, kde je předmět 
podepírán krátkými válečky, jejichž tvar je uzpůsoben dopravě těchto těles. Tělesa 
jsou zajištěna proti spadnutí ochrannými lištami. Další způsob dopravy s nerovnou 
základnou je soustava párů kotoučů  
Příklad použití cylindrických rovných válečků, které jsou skloněny pod určitým úhlem 
a umožňují dopravu válcových předmětů, např. tyčí kruhového profilu. 

e) Konstrukce válečků 
Cylindrické válečky se nejčastěji vyrábí z tažených bezešvých trubek s čely buď 
nalisovanými, kovanými nebo litými. Povrch válečků zůstává buď neopracovaný, jde-
li o tratě hrubé nebo mají povrch opracovaný a jinak upravený podle použití. Takové 
tratě mají menší spád a vyžadují menší spád.  
Válečky se taky tváří z plechu, svařují se a svar se obrušuje. Pro zvláštní případy pro 
zvlášť hrubý provoz se používají speciální válečky pro velká zatížení.  
Kuželíkové válečky jsou tvářené z plechu, svařené a opracované na povrchu. 
Hřídel válečku bývá z pravidla průběžný, ale může být nahrazen čepy, buď s pevnými 
nebo točícími se válečky. Nejjednodušší uložení je na pevných hrotech připevněné 
maticemi k nosnému rámu a váleček má čepy nalisované do čel přivařených k trubce. 
Čepy se otáčí v kluzných nebo valivých ložiscích podepřených nosnou konstrukcí.  
Jinak jsou válečky uloženy na průběžných hřídelích. Příkladem je trubkový váleček, 
otáčející se na neotočném hřídeli s kluzným uložením uvnitř válečku a na je dřevěný 
váleček s otáčejícím se hřídelem v pevném kluzném ložisku v nosném rámu. Tyto 
provedení jsou méně obvyklá. Hřídel prochází celým válečkem, který je na hřídeli 
uložen ve dvou valivých ložiskách zasazených do čela válečku a ložisko je chráněno 
před znečištěním lisovanými kroužky. Pro zvlášť velká zatížení válečku je vhodné 
uložení na s hřídelem přivařeným k čelům válečku, otáčejícím se ve dvou 
samostatných skříňových valivých ložiskách, upevněných na nosném rámu. 

Někdy se používá uložení pomocí kuželového ložiska a věnečku s kuličkami se zřetelem na 
levnější výrobu.  
Tvarované a kuželíkové válečky se ukládají stejnými způsoby jako válečky cylindrické. 

 
Animace 1.1 Válečková trať 
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Obr. 82 – pohon válečků 

1.1.4.2 Podle druhu a způsobu pohonu 

a) Nepoháněné válečkové dopravníky 
Vodorovné – pohyb materiálu se provádí postrkem pomocí obsluhy, tažným orgánem 
(lano,řetěz). Slouží pro přepravu těžkých nákladů, aby nebyla nutná manipulace 
obsluhy. 
Spádové (gravitační) – pohyb na nakloněné trati kde je pohyb zajištěn vlivem vlastní 
tíhy. Musí se dávat pozor na směr pohybu materiálu (pojištění proti sjetí do strany). Na 
konci sjíždí materiál do zásobníku, na další dopravník nebo je přepravován obsluhou. 

 
Obr. 83  – gravitační trať 

kde: B – šířka trati 
 β – uhel sklonu trati 
 L – délka trati 
 a,b,c – rozměry přepravovaného materiálu 
 mp – hmotnost přepravovaného materiálu 
 v0 – počáteční rychlost předmětu 
 h – dopravní výška 
 l – rozteč válečků  
 e – součinitel valivého tření 
 fč – součinitel čepového tření 
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 rč – poloměr čepu 
 rs – střední poloměr válečku 
 R = D/2 – poloměr válečku 
Šířka trati b se volí podle rozměrů dopravovaného materiálu a musí být splněna 
podmínka, že Bb .8,0=  

Určení základních parametrů gravitačního válečkového dopravníku: 
• úhel sklonu tratě: 

l
harcsinβ =  

• rychlost na konci tratě 
- Zatížení jednoho válečku od hmotnosti břemene 

1k

β .g.cospm
vQ =  

Kde 
l
a

1k =   je počet válečků pod jedním kusem materiálu. 

- Celkový počet válečků na trati 

l
Lz =  

- Pohyb 1 kusu materiálu po trati - přírůstkem kinetické energie předmětu po 
dráze L je roven polohové ztrátě kinetické energie. 

( )
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R
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- Hmotný moment setrvačnosti válečku 
2

s.rvqJ =  

- Střední úhlový rychlost válečku 

2.R
v0v

2
w0w

sw
+

=
+

=  

Po dosazení do rovnice pro pohyb 1 kusu materiálu dostaneme: 
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Po vydělení a úpravách dostaneme rovnici: 
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Pokud dosadíme do rovnice všechny zadané hodnoty, dostaneme kvadratickou rovnici 
se dvěma kořeny, kde kladný kořen je hledaná rychlost v. 
• volba parametrů tratě: 

Pro nepoháněné gravitační tratě platí ČSN 26 4511, které rozděluje tratě podle 
uspořádání (šířky) na jednořadové a dvouřadové. Šířka tratě je dána délkou 
válečků a jmenovité šířky jsou udány pomocí této normy. Příkladem válečků na 1 
metr může být následující tabulka (rozměry válečku v závislosti na délce se mohou 
měnit u jednotlivých výrobců, kde někteří vyrábějí rozměry podle požadavků 
odběratele): 

Obecné poznatky 
V místech nárazů na dopravník (nakládání) se používá válečků s větší nosností, nebo 
se volí menší rozteč válečků. Protože předměty se pohybují na dopravníku působením 
vlastní tíhy, musí být trať skloněná. Úhel sklonu trati je určen normou a závisí na 
uložení válečků, dále na hmotnosti a na druhu přemisťovaného materiálu. Při dopravě 
gravitačním dopravníkem je nutno při větších dopravních vzdálenostech vyrovnat 
výškové ztráty začleněním dalších elementů. K tomu se používá zdvihacích 
pneumatických či hydraulických stolů, laťkových a pásových dopravníků, popřípadě 
jiných zařízení. Z těchto dopravníků je možno vytvořit celý dopravní systém 
s několika větvemi tratě, které se podle potřeby spojují či rozdělují. Proto se užívá 
různých odboček a výhybek, které mohou být ovládány i automaticky. V místech, kde 
dopravník přetíná jinou dopravní cestu (například pro vozíky), používá se zdvižných 
článků, které jsou v době klidu dopravníku odklopeny. Válečkové dopravníky bývají 
zavěšeny na sloupech nebo na stěnách, takže nepřekážejí provozu a sklopí se před 
uvedením v činnost. Mohou být stacionární nebo přemístitelné pojížděním, popřípadě 
přenášením. Používá se jich především v mezioperační dopravě, na montážních 
linkách, ve skladech a v expedičních odděleních, při nakládání kolejových i 
bezkolejových dopravních prostředků. Vyžadují však zboží vhodného tvaru a tvrdého 
povrchu, který umožňuje pohyb na válečcích. Menší předměty se dopravují ve 
schránkách nebo bednách, popřípadě se ukládají na dřevěné nebo kovové podložky 
(palety). Pro svou jednoduchost jsou obvyklým vybavením automatických linek. 
Válečkové dopravníky umožňují dobře kombinaci i s jinými druhy dopravníků, 
zejména se skluzy, s kladičkovými tratěmi, pásovými, deskovými, laťkovými a 
visutými řetězovými dopravníky, výtahy a elevátory. U nás v republice se výrobou 
nepoháněných válečkových tratí zabývá několik firem. 

 
b) Poháněné válečkové dopravníky 
Pohyb materiálu po trati je zajištěn rotací poháněných válečků. Poháněný bývá 
většinou každý třetí váleček, ale spíše závisí na rozměrech transportovaného materiálu. 
Tak jako nepoháněné tratě mohou být jak vodorovné, tak skloněné, což závisí hlavně 
na vlastnostech materiálu (váha, rozměry) a množství volného prostoru pro umístění 
tratě. 
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Audio 1.7 Poháněné válečkové dopravníky 

 

Základní rozdělení poháněných tratí 

Tratě s volnými válečky poháněnými například pomocí lana, řetězu nebo jiného 
tažného elementu 

Tratě s pevně naklínovanými válečky s nuceným přenosem otáčivého pohybu 

Tratě s prokluznými válečky, u nichž se otáčivý pohyb přenáší pouze třením mezi 
hřídelí a zatíženým válečkem. 

Výpočet válečkové tratě poháněné 
Platí jak pro skloněnou tak pro vodorovnou válečkovou poháněnou trať, akorát se 
dosazuje úhel β = 0°. Zde je názorně vykresleno schéma poháněné válečkové tratě 
skloněné s pohonem válečků pomocí řetězu. Pohyb dovrchu je ta horší varianta pro 
poháněný válečkový dopravník, a proto je zde uvedena. 

 
Obr. 84  – poháněná trať 

kde: N – požadovaný dopravní výkon  
 β – uhel sklonu trati 
 L – délka trati 
 D – průměr válečku 
 d – průměr čepu v ložiskách 
 mp – hmotnost přepravovaného materiálu 
 mv – hmotnost rotujících části válečku 
 v – dopravní rychlost 
 h – dopravní výška 
 t – rozteč válečků  
 e – rameno valivého tření 
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 f – součinitel čepového tření 
  – součinitel smykového tření mezi materiálem a válečky 
  – účinnost řetězových převodů mezi válečky a převodovkou 
 k1 – počet zatížených válečků materiálem 

- počet předmětů na trati 

3600.v
N.ln =  

- hmotnost předmětu připadajícího na jeden váleček 

1k
pm

q =  

- celkový počet válečků na trati 

t
Lz =  

- potřebný výkon pro rovnoměrný pohyb 
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- přídavný výkon při zastavení jednoho předmětu 

11000.η

v
β.μ. .cospq.g.k1P =  

- celkový výkon 

1PPCP +=  

1.2 GRAVITAČNÍ DOPRAVA 

Uskutečňuje se vlastní tíhou dopravovaného materiálu po skluzech a žlabech. 
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Animace 1.2 Skluz, žlab 

 
Obr. 85 – příčný řez žlabem 

Gravitační dopravníky patří mezi nejpoužívanější dopravníkové systémy při přepravě 
kusových materiálů běžných rozměrů, a to zejména díky svojí jednoduchosti a nízké ceně. 
Nejčastěji jsou využívány ve výrobních halách a skladech, k dopravě materiálu mezi 
pracovišti, apod. 
Některá řešení umožňují jednoduše smontovat dopravník z univerzálních „stavebnicových“ 
dílů, nebo existují dopravníky přímo určené pro mobilní použití. 
Doprava vlastní tíhou využívá sinusové složky tíhy dopravovaného materiálu. Při tomto 
způsobu dopravy je důležité eliminovat odpory vznikající třením. 
 

 

Audio 1.8 Gravitační dopravníky 
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Obr. 86 – síly na nakloněné rovině 

 
Pro pohyb předmětu na skloněné rovině platí následující pohybová rovnice: 

m.a = m.g(sinα-f.cosα) 

kde f je koeficient tření. 

1.3 ŽLABY A SKLUZY 

Žlaby a skluzy patří mezi nejjednodušší dopravní zařízení. Velkou výhodou těchto zařízení 
jsou nízké pořizovací náklady (jednoduchost výroby), minimální nároky a náklady na údržbu 
a provoz. Absence pohyblivých součástí zajišťuje vysokou životnost a bezporuchovost. Tyto 
dopravní systémy jsou většinou vyráběny zakázkově přímo pro určité aplikace. Tomu 
odpovídají i použité materiály. Obvyklé je použití speciálních plastů, kompozitů nebo 
pryskyřicí vyztužených skelnými vlákny s upraveným povrchem pro snížení tření a zvýšenou 
odolností proti otěru. Dále se používají nerezové plechy, apod. (zejména v potravinářském 
průmyslu). U žlabů a skluzů je důležitá pevnost proti ohybu a kroucení, tuhost, chemická 
odolnost a také hygienická nezávadnost (opět zejména v potravinářském průmyslu). 
V poslední době se objevuje i požadavek na tlumení hluku a nehořlavost. 
 

 

Audio 1.9 Žlaby a skluzy 

 

Spirálové skluzy 

Jedná se o speciální druh žlabu ve tvaru šroubovice. Jsou určeny především pro překonání 
větších výškových rozdílů a jsou používány zejména pro dopravu předmětů o stejných 
rozměrech, kterým je přizpůsobena i konstrukce spirály. 
Tvarem spirály je možné ovlivnit rychlost předmětu při pohybu po spirále. Správnou 
konstrukcí je tedy možné zajistit optimální podmínky dopravy (těžší předměty jsou 
dopravovány blíže středu spirály, kde jsou zrychlovány větším sklonem, naopak menší 
předměty jsou zpomalovány u druhého okraje spirálového žlabu). Spirálový žlab zabere 
podstatně menší prostor než obyčejné skluzy se stejnou požadovanou dopravní výškou. 

Spádová potrubí 
Jedná se o potrubní systémy určené hlavně pro gravitační dopravu prašných, sypkých 
materiálů. Používají se především v potravinářském průmyslu. Potrubí jsou vyráběna 
z nerezové oceli, skla a nově převládá plast. Plastové spádové potrubí je dodáváno ve 
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shodných rozměrech jako potrubí skleněné, proto je možná jeho postupná výměna. Jako 
spojovací prvky se používají pryžové těsnící manžety a hliníkové stahovací kroužky. Velkou 
výhodou proti skleněnému potrubí je jeho nerozbitnost, snadná manipulace a minimální 
statická elektřina. Toto potrubí je podstatně lehčí než skleněné. 
Při dopravě vlastní tíhou se k pohybu materiálu na stacionárních (nepohyblivých) skluzech a 
žlabech, využívá sinusové složky tíhy materiálů. Doprava je možná pouze s vyšší na nižší 
úroveň, principiálně se jedná o pohyb na nakloněné rovině (skluzu). Žlab je ve srovnání se 
skluzem opatřen bočnicemi, které zajištují větší dopravní průřez a možnost zakrytí proti 
prášení. Dopravní rychlost na skluzu (žlabu) závisí na součiniteli vnějšího tření 
dopravovaného materiálu po ploše skluzu (žlabu) a úhlu naklonění. Změnou těchto parametrů 
lze rychlost regulovat. 
 

 

Audio 1.10 Spádová potrubí 

 

1.3.1 Doprava žlaby a skluzy 
Slouží převážně k podávání materiálu Jejich hlavní výhodou je, že není potřeba žádné energie 
k jejich pohonu. Při přesunu mohou měnit orientaci dílu. Nevhodné pro velmi malé a lehké 
díly a pro komponenty, které se lepí na stěny skluzu. Zařízení je možné doplnit čidly, 
oddělovači, upínacími prvky apod. 

1.3.1.1 Jednoduché skluzy a žlaby 
Materiál skluzu a žlabu bývá otěruvzdorná ocel nebo keramické obklady ploch. Zařízení je 
náročné na údržbu. 

 
Obr. 87 – jednoduchý skluz 

Odvození pohybové rovnice na jednoduchém skluzu 
Pro pohyb zrna neschopného rotace na nakloněné rovině platí: 

𝑚 ∙
𝑑2𝑥
𝑑𝑡2

+ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀 ∙ 𝜇 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜀 = 0 
Kde: m – hmotnost kg 
 ε – úhel naklonění skluzu (žlabu) [deg] 
 μ – součinitel vnějšího tření [–] 
 μ = tg ν, kde ν – úhel vnějšího tření [–] 
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𝑚 ∙
𝑑2𝑥
𝑑𝑡2

= 𝑔(𝑠𝑖𝑛𝜀 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀) 

Integrací získáme vztah pro rychlost 
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝜈 = 𝑔 ∙ 𝑡 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜀 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀) + 𝐶1 

Integrační konstantu C1 stanovíme z počátečních podmínek, pro t = 0 je v = v0 tedy C1 = v0, 
kde v0 je počáteční rychlost zrna na skluzu, pak 

𝑣 = 𝑔 ∙ 𝑡 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜀 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀) + 𝑣0 

Integrací dostaneme výraz pro dráhu 

𝑥 =
𝑔 ∙ 𝑡2

2
∙ (𝑠𝑖𝑛𝜀 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀) + 𝑣0 ∙ 𝑡 + 𝐶2 = 𝐿 

Z počátečních podmínek t = 0 je x = 0 tedy C2 = 0 
Vyjádřením času t získáme vztah pro vyjádření dráhy a rychlosti v závislosti na úhlu sklonu 
skluzu a součiniteli vnějšího tření μ (bez parametru času). 

𝑣 = [2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑔 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜀 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀) + 𝑣02]0,5¨ 

𝐿 =
𝑣2 − 𝑣02

2 ∙ 𝑔
∙

1
𝑠𝑖𝑛𝜀 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀

 

kde: v0,v – počáteční a konečná rychlost zrna na skluzu 
 L – délka skluzu 
 g – gravitační zrychlení 

Rovnice byly odvozeny pro pohyb rotace neschopného zrna po ploše skluzu. Lze je využít i 
pro pohyb materiálové vrstvy ohraničené parabolou podle. V praxi je používán žlab. Ke tření 
materiálu dochází nejen o dno žlabu, ale také o jeho bočnice. 
K určení odporu (třecí síly) proti pohybu materiálové vrstvy na bočnicích využijeme 
Rankineova vztahu pro určení horizontálního tlaku: 

𝜎2 = 𝑘 ∙
ℎ

𝑐𝑜𝑠𝜀
∙ 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 

kde: k – součinitel bočního tlaku 

𝑘 =
1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑
1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑

 

kde: φ – úhel vnitřního tření sypkého materiálu [deg] 
 ρS – sypná hmotnost [kg·m-3] 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

18 Přednáška 10 

 
Obr. 88 – jednoduchý žlab 

Výsledný odpor proti pohybu materiálu ve žlabu na bočnicích 

𝐾 = 2 ∙
𝜎2
2
∙ ℎ ∙ 𝐿 ∙ 𝜇 = 𝑘 ∙

ℎ
𝑐𝑜𝑠𝜀

∙ 𝜌𝑆 ∙ ℎ ∙ 𝐿 ∙ 𝜇 ∙ 𝑔 
Pohybová rovnice bude mít tvar 

𝑚 ∙
𝑑2𝑥
𝑑𝑡2

+ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀 + 𝑘 ∙ 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿 ∙
ℎ

𝑐𝑜𝑠𝜀
∙ 𝜇 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜀 = 0 

Vyjádříme-li hmotnost materiálové vrstvy ve žlabu m = B·h·L·ρS a podělíme-li jí rovnici naši 
rovnici, dostaneme po úpravě 

𝑚 ∙
𝑑2𝑥
𝑑𝑡2

= 𝑔 ∙ �𝑠𝑖𝑛𝜀 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀 − 𝑘 ∙
ℎ

𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀
∙ 𝜇� 

Analogicky dostaneme vztah pro rychlost 

𝑣 = �2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿 ∙ �𝑠𝑖𝑛𝜀 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀 − 𝑘 ∙
ℎ

𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜀
∙ 𝜇� + 𝑣02�

0,5

 
nebo taky 

𝑣 = [2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜀 − 𝑤) + 𝑣02]0,5 

Kde 𝑤 = 𝜇 ∙ �𝑐𝑜𝑠𝜀 + 𝑘∙ℎ
𝐵∙𝑐𝑜𝑠𝜀

� – celkový odpor proti pohybu materiálové vrstvy ve žlabu 
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Obr. 89 - Lomený žlab 

1.3.1.2 Skluzy a žlaby lomené 
Skluzy a žlaby mohou být používány ve formě tzv. lomených skluzů a žlabů viz (Obr.4) 
v případě velkých výškových rozdílů dopravních úrovní a požadavku omezení konečné 
rychlosti na spodní úrovni. 

Rychlosti v lomeném skluzu vyjádříme následovně 

𝑣 = [2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿1 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜀1 − 𝑤1) + 𝑣02]0,5 
𝑣𝑘 = �2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿2 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜀2 − 𝑤2) + 𝑣/2�

0,5
 

Kde: 𝑣/ = 𝑐 ∙ 𝑣 ∙ cos (𝜀1 − 𝜀2) 
 c – součinitel, vyjadřující ztrátu rychlosti při přechodu z jednoho úseku žlabu na 

druhý, bývá c = 0,9 ÷0,95 

Počáteční rychlost v0 bude záviset na způsobu přivádění materiálu na žlab. 

Dopravní kapacitu (propustnost) skluzu nebo žlabu Q kontrolujeme podle vztahu: 

Q = 3,6·S·vmin·ρs·kφ 

Kde: S – průřez dopravované materiálové vrstvy 
 vmin – nejmenší rychlost materiálu na skluzu nebo žlabu 
 kφ – součinitel plnění skluzu, žlabu kφ = 0,45 ÷ 0,65. 
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1 PŘEDNÁŠKA 11 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Jeřáby 

 
 

 

MOTIVACE: 

Jeřáby mají nezastupitelnou roli ve stavebnictví, ve skladech i v dílnách. 
Jsou využívány pro zvedání těžkých břemen, pro velké výšky i pro 
nepřístupné terény. Naučíme se rozeznávat základní typy jeřábů. 

 
 

 

CÍL: 

Jeřáby (rozdělení - podle pohybu, podle druhu pohybu, podle vnějšího tvaru 
ocelové konstrukce, podle místa, kde pracuje, popis jednotlivých druhů 
jeřábů -mostový jeřáb, portálový jeřáb, otočné sloupové jeřáby, podvěsné 
jeřáby, vozidlové jeřáby aj.) 
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1.1 JEŘÁBY 

Jsou strojní zařízení sloužící k přemisťování břemene, zvedání, pojíždění, otáčení nebo 
změnou vyložení, nejčastěji spojením několika pohybů. 
 

 

Audio 1.1 Jeřáby 

 

1.1.1 Rozdělení jeřábů: 
• Podle pohybu- pevné, pojízdné, otočné, plovoucí 
• Podle druhu pohonu- ruční, elektrické, hydraulické, kombinované aj. 
• Podle vnějšího tvaru ocelové konstrukce- mostové, podvěsné, portálové, 

poloportálové, konzolové, vozidlové, věžové aj. 
• Podle místa, kde jeřáb pracuje- dílenské, stavební, montážní, přístavní, hutní, havarijní 

aj. 
• Podle velikosti provozu- dělíme jeřáby do skupin: 

0 – pro velmi lehké provozy (údržba a oprava) 
I. – pro lehký provoz (montážní a opravářské) 

II. – pro střední provoz (dílenské, stavební) 
III. – pro těžký provoz (dílenské, slévárenské, licí, drapákové) 
IV. – pro velmi těžký provoz (sázecí, kovací, licí) 

Vyrábí se standardní jeřáby, pro manipulaci s kusovým materiálem do dílenských a 
skladovacích provozů a jeřáby montážní, na příklad pro montáž a údržbu strojních zařízení 
elektráren. Jeřáby speciální, zejména kompletní manipulační zařízení a systémy pro 
skladování tyčového materiálu a polotovarů. Drapákové jeřáby pro manipulaci s domovním 
odpadem, sypkými hmotami, jeřáby kalící, licí, jeřáby do prostředí se zvýšenou korozní 
agresivitou. Jeřáby a automatická manipulační zařízení pro žárové zinkovny, mořírny a různé 
technologické provozy. 

1.1.2 Rozdělení jeřábů podle vnějšího tvaru ocelové konstrukce: 

1.1.2.1 Jednonosníkový jeřáb 
Mostové jednonosníkové jeřáby jsou určeny ke krytí široké škály požadavků moderního 
průmyslu. Samozřejmostí pro toto řešení je vysoká přidaná hodnota investice bez 
kompromisů pro výkon. Jednonosníkový jeřáb má díky optimalizované konstrukci nižší 
hmotnost, respektive svislé zatížení kola, což se odráží v úspoře nákladů na budování nových 
podpůrných struktur nebo ve zvýšení nosnosti stávajících konstrukcí. V konstrukci je možno 
použít různých typů jeřábových nosníků a umístění zdvihacího zařízení a zajistit tak optimální 
využití dostupného pojezdového prostoru. Tímto způsobem lze snížit prostorové nároky 
jeřábu až o 50 %. Jako standardní zařízení jsou pro svou nenáročnost na rozměr horního 
prostoru používány různé typy lanových a řetězových kladkostrojů pojíždějící po spodní 
hraně nosníku. Konstrukce kladkostroje poskytuje maximální pohyblivost a zdvih při 
minimálních postranních nepřesnostech při přepravě materiálu. Požadujete-li nosnost 10 t a 






 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

5 Přednáška 11 

vyšší je kvůli optimalizaci rozměrů a výkonu obecně vhodnější zvážit řešení 
dvounosníkového jeřábu. 

1.1.2.2 Dvounosníkové jeřáby 
Nynější dvounosníkové jeřáby jsou skládány z technologicky pokročilých komponent, z nichž 
je možno podle konkrétních potřeb a požadavků zákazníka „ušít na míru“ širokou škálu 
různých produktů rychle, účelně a kvalitně. Mezi těmito potřebami může být řízení z podlahy 
nebo z kabiny jeřábníka, dvojice kladkostrojů na separátních pojezdech, lávka po straně 
nosníku nebo pochůzná kočka pro ulehčení údržby jeřábu a zároveň snadnější přístup k 
dalšímu vybavení horního prostoru haly. Jestliže jsou parametry břemene podstatně menší než 
výkon hlavního kladkostroje, může být na tentýž pojezd připojena menší a rychlejší 
doplňková kladka. Dvounosníkové jeřáby dosahují větší výšky zdvihu tím, že jeřábový 
závěsný hák je možno vytahovat vzhůru mezi oběma nosníky. Vyrábí se řada 
dvounosníkových jeřábů až do nosnosti 75 tun. Díky použití vysoce kvalitních ocelových 
materiálů lze jeřáby montovat až do rozpětí 32 m. 

1.1.2.3 Portálové jeřáby 
Portálové jeřáby mají v podstatě shodnou konstrukci s jeřábovými mosty. Hlavní nosník je 
uložen na podpěrách (nohách), které tvoří portál. Spodní část podpěr je opatřena pojížděcími 
koly. Podpěry se ke spodní části zužují. Po hlavním nosníku opět pojíždí jeřábová kočka. 
Konstrukce bývá převážně příhradová. Tyto jeřáby převážně slouží jako jeřáby ve skladech 
jako překládací apod. Portálové jeřáby se vyrábí buď pevně ukotvené v základové desce, nebo 
pojízdné ruční či elektrické s možností volby rychlosti pomocí dvojrychlostních motorů v 
kombinaci s frekvenčními měniči otáček.  
Délka dráhy pojízdných portálů není omezena. Po horním nosníku pojíždí ruční nebo 
elektrické kladkostroje s dvourychlostními brzdovými motory. Ovládání tohoto zařízení je 
ovladačem zavěšeným nezávisle na kladkostroji nebo pevně na konstrukci jeřábu. U 
pojízdných portálových jeřábů je jejich pohon řešen od ručního postrku až po dvourychlostní 
elektrické pohony s frekvenčními měniči. Ovládání je možno řešit i dálkově rádiem. 
Tyto typy jeřábů se používají ve vnitřních i vnějších výrobních i skladovacích prostorách s 
potřebou manipulace s materiálem. Také se používají i v exteriéru. Jsou výhodným řešením 
zejména tam, kde existující nosné struktury nejsou způsobilé k podpoře klasických mostových 
jeřábů nebo tam, kde by dodatečný podpěrný systém způsobil nežádoucí zmenšení či omezení 
pracovní plochy. Portálové jeřáby je možno vyrobit jako jednonosníkové i dvounosníkové. 
Jednoduchá, účelná ocelová konstrukce s čepově spojenými rameny umožňuje minimální 
zatížení kol a snadný zdvih. Pro menší pracovní zátěže může být výhodnějším řešením 
bezkolejový portálový jeřáb, a to zvláště tehdy, pokud by pozemní kolejnice byly překážkou 
nebo neopodstatněným výdajem. V tomto případě se mohou jeřáby posouvat po speciálních 
polyuretanových kolečkách. Standardní portálové a poloportálové jeřáby lze zkonstruovat až 
do nosnosti 150 tun. 
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Obr. 90 - Portálový jeřáb 

POLOPORTÁLOVÝ JEŘÁB 
Hlavním nosník je obvykle příhradový a pojíždí po něm jeřábová kočka. Na jedné straně je 
uložen nosník na podpěře (noze), která pojíždí po jeřábové dráze na zemi, druhá část mostu 
pojíždí po jeřábové dráze umístěné na sloupech nebo na přilehlé budově. Celá konstrukce 
bývá vesměs příhradová. Tyto jeřáby slouží také jako překládací. 

 
Obr. 91 - Poloportálový jeřáb 

PORTÁLOVÝ JEŘÁB PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ 
Portálový jeřáb, konstrukčně řešený pro venkovní prostředí, slouží převážně k manipulaci se 
železobetonovými díly železničních mostů. Kyvná noha portálu je průjezdná. Pro údržbu 
kočky a příčné troleje slouží průchozí lávka podél hlavního nosníku. Pojezd kočky a 
podvozky jeřábu jsou osazeny násuvnými elektropřevodovkami. Na rámu kočky je uložen 
stabilní kladkostroj, vybavený zařízením proti přetížení, které kontroluje i sníženou nosnost 
na převislém konci jeřábu. Jeřáb je ovládán ze země panelem zavěšeným na samostatné 
troleje. 

1.1.2.4 Otočné a sloupové jeřáby 
Skládají se z věže a výložníku, nebo z věže, výložníku a podpěry (třínožkový). Ve spodní 
části je tzv. kotvení. Výložník je ve spodní části věže uložen kloubově. Spodní část věže bývá 
uložena v tzv. patním ložisku pro možnost otáčení. Konstrukce bývá převážně příhradová, 
čtvercového průřezu z úhelníků spojovaných svařováním. Tyto jeřáby se používají jako 
montážní a stavební. Používají se pro malou mechanizaci v opravárenských a montážních 
dílnách. Po spodní přírubě pojíždí jeřábový kladkostroj s ručním nebo elektrickým pohonem. 
Jeřáb je přichycen obvykle ke zdi dílny a uložen na ložiskách. Otočné jeřáby, sloupové či 
konzolové poskytují ekonomické a práci šetřící řešení, které je ideální pro umístění přímo nad 
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pracovištěm tam, kde je potřeba zvýšené flexibility. Díky své neomezené otočnosti může 
jediný jeřáb obsluhovat více pracovních míst. Lze jej upevnit na podlaze na stěnách nebo na 
již existujících podpěrách. Základní typy představují nástěnný výložníkový jeřáb poskytující 
180° otočení a jeřáb sloupový umožňující otočení o 359 stupňů. Lze však sestrojit i modely s 
kontinuálním otáčením. Nástěnné otočné jeřáby nevyžadují pro své umístění žádnou 
podlahovou plochu, protože se umísťují přímo na nosnou stěnu. Sloupové jeřáby se instalují 
bez potřeby dalších podpěr přímo na podlahu a jejich výhodou je možnost použití i tam, kde 
je ze statických důvodů vyloučeno použití jiných prostředků k manipulaci. Vodorovné 
rameno může být podpíráno ze spodu nebo z vrchu v závislosti na provozním zatížení a 
disponibilním prostoru nad jeřábem. Samozřejmostí je individuální úprava, různé vybavení v 
podobě pojezdového kladkostroje či elektrického lana. 
Dále sloupové a nástěnné otočné jeřáby přispívají rozhodujícím způsobem k podstatnému 
zkrácení montážních a vedlejších časů. Díky obsáhlému sortimentu konstrukčních velikostí a 
tvarů je možno tyto jeřáby optimálně přizpůsobit nejrůznějším možným požadavkům na 
nosnost, rozsah otáčení, či velikost vyložení a vybavení, a to až do jeřábů se dvěma 
výložníky. I tam, kde je k dispozici jen malá výška manipulačního prostoru, mohou dosáhnout 
sloupové otočné jeřáby maximální možné výšky zdvihu 
Podstatnou vlastností všech variant se díky své vyztužené konstrukci vyznačují nízkou vlastní 
hmotností výložníků a v poměru k tomu velké vyložení a vysoká nosnost. Výložníky 
nástěnných otočných jeřábů se dají i v zatíženém stavu snadno ovládat rukou. 
Nosné sloupy těchto jeřábů jsou obvykle ze silnostěnných trubek větších průměrů. 
Výložníkové ramena tvoří válcované profily, po jejichž spodní přírubě pojíždí zdvihový 
mechanizmus.  
Upevnění - sloupové jeřáby těchto konstrukcí se upevňují do základu betonových podlah. Pro 
konzolové nástěnné jeřáby se využívají svislé konstrukce budov a výrobních hal. 
Zdvihy a pojezdy kladkostrojů jsou osazovány dvojrychlostními mechanizmy. Pro plynulý 
rozjezd a zastavení kladkostrojů můžeme doplnit i frekvenčním měničem. 
Otáčení jeřábů je převážně ruční, u větších nosností elektrické s brzdou aretující polohu 
výložníkového ramene. 
Ovládání otočných jeřábů je závěsným ovladačem zavěšeným na kladkostroji nebo nezávisle 
pevně ukotveném na otočném rameni 
Použití otočných jeřábů sloupových nebo nástěnných /konzolových/ je velmi široké a 
spolehlivé. Řeší potřebnou manipulaci s výrobky a materiály. 

a) RUČNÍ SLOUPOVÝ JEŘÁB 
Ruční mobilní sloupový jeřáb s otočným ramenem je určen pro všeobecné použití při 
manipulaci v dílnách, skladech, lehkých provozech apod. Rozsah otáčení ramene je 
220°. Jeřáb je osazen ručním řetězovým planetovým kladkostrojem. Pohon pojezdu 
kladkostroje i zdvih je prováděn ručně, tahem za příslušné řetízky. Otáčení je 
prováděno tahem za břemeno nebo za hák. Sklopením tažné rukojeti do transportní 
polohy je jeřáb zvednut na kola a je možno ho snadno přepravit na jiné místo bez 
nutnosti použití další mechanizace. 

b) OTOČNÝ SLOUPOVÝ JEŘÁB 
Sloupový jeřáb je tvořen pevným sloupem, který je ukotven do mohutného 
betonového základu. Otočné rameno je uloženo v kluzných ložiskách. Kluzná ložiska 
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jsou v axiální i radiální části ošetřena kluzným lakem pro snížení odporu při otlačení. 
Na otočném rameni je umístěn kladkostroj s elektrickým pojezdem. Tento pojezd je 
volen s ohledem na dopravované břemeno, které by mohlo být ručním řetězovým 
pojezdem poškozeno. Kladkostroj je opatřen ovládacím panelem, ovládaným ze země.  

1.1.2.5 Podvěsné jeřáby 
Hlavní nosník (jeřábová dráha) je obvykle umístěna pod stropem budovy. Nosník převážně 
tvoří válcový I profil. Po spodních přírubách nosníku pak pojíždí jeřábová kočka nebo 
kladkostroj. Podvěsné jeřáby jsou ideálním řešením tam, kde lze využít stávajících stropních 
konstrukcí nebo není účelné stavět opěrné sloupy jeřábové dráhy. Jelikož jeřáb je zavěšen na 
střešní konstrukci je nutno počítat s přepravou břemen s nižší hmotností. Z toho důvodu je 
většina podvěsných jeřábů konstruována jako jednonosníkové, lze však vyhovět i 
požadavkům na dvounosníkové provedení. Vyrábí se jednonosníkové podvěsné jeřáby v 
nosností až do 10 tun. 
Typické příklady aplikace poděsných jeřábů lze nalézt zejména v automobilovém a leteckém 
průmyslu, kde výrobní proces vyžaduje rozlehlý volný prostor. Avšak podvěsné jeřáby 
mohou být vhodným řešením i v mnoha dalších průmyslových výrobách. 
Konstrukce podvěsných drah se upevňují buď na betonové stropy nebo ocelové stropní nebo 
podpěrné konstrukce. 
Jednokolejová podvěsná dráha je vhodná pro dopravu materiálu mimo podlahu provozní haly 
po předem určených trasách. Pomocí přímých úseků dráhy a oblouků, výhybek a točnic, 
vykládkových stanic a pojezdových pohonů se dají řešit téměř všechny dopravní problémy. 
Blokovacími prvky je dána možnost přejezdu mezi podvěsnou dráhou a jednonosníkovými 
závěsnými jeřáby. 
Zdvihací a pohonné mechanizmy jsou osazovány elektrickými kladkostroji se shrnovacími 
kabely v uzavřených vozíčkových profilech. Ovládání zdvihových a pojezdových motorů je 
závěsným ovladačem, možno i dálkově rádiem. Příklady použití podvěsných drah můžeme 
najít v průmyslových odvětvích s omezenými pracovními požadavky – pojezdy do stran, 
avšak libovolně v podélném směru. 
Jeřáb je určen pro manipulaci s břemenem pomocí speciálního závěsu. Jeřábovou dráhu tvoří 
dva válcované rovnoběžné I profily, které jsou ocelovou konstrukcí přichyceny ke stropním 
nosníkům. Nosník jeřábu je podvěšen na dvou ručně pojízdných vozících a pojíždí v kolmém 
směru od dopravníku. Na nosníku jeřábu je podvěšen dvojicí ručně pojízdných vozících 
příčný nosník, na kterém je pevně upevněn elektrický řetězový kladkostroj se dvěma nosnými 
háky. Pojezd kladkostroje je prováděn ručním tahem za uchopovací prostředek. Zdvih 
kladkostroje je ovládán z panelu zavěšeného na kladkostroji.  

1.1.2.6 Mostové jeřáby 
Ocel konstrukce má tvar mostu, který pojíždí po jeřábové dráze umístěné v horní části dílny 
nebo haly. Hlavní nosník bývá vyroben jako příhradový, plnostěnný nebo prolamovaný. Po 
kolejích na hlavních nosnících mostu pojíždí jeřábová kočka. Jsou to nejčastěji používané 
jeřáby na závodech. Mostové jednonosníkové jeřáby jsou určeny ke krytí široké škály 
požadavků moderního průmyslu. Samozřejmostí pro toto řešení je vysoká přidaná hodnota 
investice bez kompromisů pro výkon. Jednonosníkový jeřáb má díky optimalizované 
konstrukci nižší hmotnost, respektive svislé zatížení kola, což se odráží v úspoře nákladů na 
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budování nových podpůrných struktur nebo ve zvýšení nosnosti stávajících konstrukcí. 
V konstrukci je možno použít různých typů jeřábových nosníků a umístění zdvihacího 
zařízení a zajistit tak optimální využití dostupného pojezdového prostoru. Tímto způsobem 
lze snížit prostorové nároky jeřáby až o 50 %. Jako standardní zařízení jsou pro svou 
nenáročnost na rozměr horního prostoru používány různé typy lanových a řetězových 
kladkostrojů pojíždějící po spodní hraně nosníku. Konstrukce kladkostroje poskytuje 
maximální pohyblivost a zdvih při minimálních postranních nepřesnostech při přepravě 
materiálu. Požadujete-li nosnost 10 t a vyšší je kvůli optimalizaci rozměrů a výkonu obecně 
vhodnější zvážit řešení dvounosníkového jeřábu.  Díky nim lze zvedat, přemísťovat a 
pokládat téměř vše přesně na místo určení kdekoliv v prostoru haly. 

Máme různé druhy mostových jeřábů: 
a) MOSTOVÝ AUTOMATIZOVANÝ DRAPÁKOVÝ JEŘÁB  

Elektrický, plně automatizovaný mostový drapákový jeřáb je určen pro manipulaci se 
sypkým materiálem při jeho odebírání z linky, rozprostírání po ploše skladu a dále při 
jeho expedici z plochy skladu do zásobníků. Je složen ze dvou hlavních nosníků, 
spojených na koncích příčníky. Ocelová konstrukce hlavních nosníků i příčníků je 
svařena z plechů a válcovaných profilů. 

Jeřáb je uzpůsoben pro dva základní režimy práce: 
a. plně automatizovaný provoz (hlavní režim). 
b. provoz klasický - ruční řízení z kabiny umístěné na kraji jeřábového mostu 

používané při montáži a demontáži technologie, nebo poruše automatu. 
b) MOSTOVÝ KLEŠŤOVÝ JEŘÁB  

Hutní technologický jeřáb, konstrukčně řešený a přizpůsobený požadavkům a 
nárokům technologického procesu v hutních provozech, patří mezi mostové jeřáby, 
které jsou vybaveny speciálními manipulačními a uchopovacími prostředky. V tomto 
případě se jedná o hydraulickou klešťovou traverzu, která svým konstrukčním řešením 
a technickým provedením splňuje nejen všechny parametry a požadavky pro 
manipulaci s kruhovými kontislitky, ale umožňuje i zavěšení břemenového 
elektromagnetu. S ohledem na nosnost jeřábu může traverza odebírat současně 1 až 5 
kontislitků. 

c) MOSTOVÝ SÁZECÍ JEŘÁB  
Jeřáb slouží pro manipulaci s koryty se šrotem, jejich převozu ke konvertorům a 
vysypávání šrotu do konvertorů. Jeřáb je vybaven dvěma kočkami, které pojíždějí po 
ocelové konstrukci společného mostu. Každá kočka má dva zdvihy (přední a zadní) o 
celkové nosnosti 70 t. Zdvihy se ovládají buď každý samostatně svým ovladačem, 
nebo po přepnutí společně ovladačem předního zdvihu. Ve funkci je vždy jen jedna z 
obou koček. Všechny pracovní pohyby jsou plynule regulované a u mechanizmů 
zdvihu a pojezdu kočky jsou trvale nainstalovány záložní elektromotory. Je zde také 
proveden systém vzájemného zálohování frekvenčních měničů, pro případ poruchy v 
průběhu sázení šrotu do konvertoru. Speciální bezpečnostní klimatizovaná kabina 
jeřábníka je opatřena vertikálně motoricky posuvným ochranným štítem. 

http://www.kpc.cz/cze/means/beams/spcwith/950048t.htm
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Odlišnosti jednotlivých typů umožňují individuální přizpůsobení jak vzhledem k 
speciálním požadavkům na výkon tak i pro speciální prostorové podmínky. Zvedání a 
pokládání materiálu je zajišťováno spolehlivými elektrickými zařízeními, jejichž 
samozřejmou součástí je uživatelsky orientované ovládání a další příslušenství 
podporující racionální a snadné zacházení s materiálem. 

 
Obr. 91 - Lodní jeřáb 

1.1.2.7 Stohovací jeřáby 
Všude tam, kde se jedná o skladování, třídění a přepravu materiálu z palet anebo kontejnerů 
anebo v oblasti kusového zboží, je ideálním dopravním prostředkem právě stohovací jeřáb. 

1.1.2.8 Věžové jeřáby 
Jsou velmi používané v oblastech stavebnictví, při stavbách výškových budov, komínů, 
přehrad apod.  

Bývají dvojí konstrukce: 
a) výložník jeřábu je jen ve vodorovné poloze a pouze se otáčí. Poloha uložení břemene 

se řídí pojížděním jeřábové kočky po výložníku. 
b) Výložník je kloubově uložen k věži jeřábu. Pomocí lan je možné jej zvedat a spouštět 

a tím řídit polohu uložení břemene a výšku zdvihu. 

Oba typy jeřábu jsou příhradové konstrukce a bývají vyrobeny z trubek nebo L profilů 
svařováním. 

 
Obr. 92 - Věžový jeřáb 
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1.1.2.9 Vozidlové jeřáby 
Používají se při montáži nižších staveb. Výhodou je jejich pohyblivost a mobilnost. Jsou 
poháněny spalovacím motorem. Jeřáb je umístěn na speciálním podvozku s otočnou 
nadstavbou pro možnost otáčení o 360°. Pro těžší terény bývá jeřáb umístěn na speciálním 
podvozku s pásy. 

 
Obr. 93 - Mobilní jeřáb – silniční a železniční 

1.1.2.10 Lanové jeřáby 
používají se tam, kde není možné postavit montážní jeřáb přímo na stanoviště objektu. 
Používají se při stavbě nad vodou, při stavbě mostů, přehrad apod. Po nosném laně pojíždí 
jeřábová kočka, která se pohybuje pomocí tažného lana. V podstatě se jedná o lanovku. 

1.1.3 NĚKTERÉ POJMY KTERÉ SE VYSKYTUJÍ U JEŘÁBŮ 

1.1.3.1 Hlavní pojmy u jeřábů: 

Jmenovitá nosnost – je největší dovolené zatížení jeřábu v háku. 

Zkušební břemeno – je předepsané normou ČSN pro zatěžovací zkoušky jeřábů. Pro jeřáby 
do nosnosti 25t je zkušební břemeno těžší o 25%, pro jeřáby nad 25t je zkušební břemeno 
těžší o 10% než je nosnost jeřábu. 

Rozpětí jeřábu – je vodorovná vzdálenost kolejnicových os jeřábové dráhy udávaná 
v metrech 

Výška zdvihu – je svislá vzdálenost nevyšší a nejnižší polohy jeřábového háku udávaná 
v metrech. 

Výkon jeřábu – udává se počtem kg nebo tun popř. m3přeložených jeřábem na danou 
vzdálenost. 

Jeřábová dráha - konstrukce určená pro pojezd jeřábu, tvořená nosníkovou konstrukcí nebo 
ocelovými nosníky podvěsných jeřábů nebo nosníkem pojízdného kladkostroje (zdvihadla), 
popř. samostatnou kolejí na podloží. Součástí jeřábové dráhy je i nutné příslušenství, zejména 
nárazníky, narážky, lávky, plošiny, schodiště, žebříky, zábradlí, popř. nosníky a konzoly 
trolejí. 
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1.1.3.2 Další pojmy: 

Větev jeřábové dráhy - část konstrukce jeřábové dráhy, po níž pojíždí pojezdová kola 
jeřábu. 

Pole větve jeřábové dráhy - část větve jeřábové dráhy mezi dvěma sousedními podporami, 
popř. s prodloužením nosníku za poslední podporu, tj. s převislým koncem. 

Rozchod jeřábové dráhy s - vodorovná vzdálenost mezi svislými osami (středy) jeřábových 
kolejnic obou větví jeřábové dráhy mostových, portálových a poloportálových jeřábů a 
vodorovná vzdálenost mezi svislými osami pojížděných nosníků vnějších větví jeřábové 
dráhy podvěsného jeřábu. 

Výška jeřábové dráhy Ho 
• svislá vzdálenost od úrovně země (podlahy) k úrovni hlavy kolejnice jeřábové dráhy. 

Výška jeřábové dráhy je u: 
• jeřábů mostových portálových a poloportálových k úrovni hlavy kolejnic; 
• jeřábů podvěsných a pojízdných zdvihadel k horní hraně pojížděné příruby nosníku, 

popř. závěsné kolejnice; 
• pojízdných konzolových jeřábů k úrovni hlavy nosné kolejnice na svislém nosníku. 

Průchozí lávka - lávka podél celé větve jeřábové dráhy určená zejména pro nouzový únik z 
kabiny nebo koše jeřábu, popř. z průchozí lávky jeřábu. 

Revizní lávka - lávka v části větve jeřábové dráhy určená ke kontrole, údržbě a opravám 
jeřábu. 

Revizní plošina - plošina v příčném, popř. i v přilehlém podélném směru jeřábové dráhy 
určená ke kontrole, údržbě a opravám jeřábu. 

Nástupní plošina - plošina určená pro přístup do kabiny nebo koše jeřábu. 

Nosníky trolejí - samostatná konstrukce, určená pro zavěšení a pojezd kabelových vozíků 
trolejí. 
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Animace 1.1 Jeřáby 

 
Animace 1.2 Hydraulický zvedák 
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Animace 1.3 Šroubový zvedák 

 
Obr. 94 - příklad provedení šroubového zvedáku 

 
Animace 1.4 Hřebenový zvedák 
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Obr. 95 - příklad kladkostroje 
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