
ČESKOSLOVENSKÁ ! 
S O C I A L I S T I C K Á j 
R E P U B L I K A 

ÚFTAD PRO VYNÁLEZY 
A OBJEVY 

POPIS VYNALEZU 
K 

v v a 

Přihlášen n 211. VII. 1972 (PV 5282-72) 

Zveřejněno 28. H. 1974 

Vydáno 15. VI. 1975 

ML-ľ E 21. í 2.3/04 

PT 5 d 13/04 

M D T . - . ' - H l i / , 

Autor vynálezu ing. VACLAV HEJLI K. ing. MILAN STRNADEL 
a OLDŘICH DOSTÁL, PŘÍBRAM 

Zařízení pro dopravu rubaniny z dobývek, zejména 
radinaktivnính mri 

Předmětem vynález u "j\j zařízení pru do-
pravu rubaniny z dobývek, zejména radio-
aktivních rud, které je sestaveno ze zákla-
dové desky, základní skruže a alespoň jed-
né nástavné skruže. 

Dosud bylo používáno pro dopravu ruba-
niny a radioaktivních rud z dobývek rudo-
sypíi, které byly budovány z betonových 
překladů, dřevěné kulatiny, sumovaných 
prken a betonových skruží. 

Nevýhodou těchto rudosypň je, že radio-
aktivní materiál se zachycuje na nedokona-
lých spojích jednotlivých dílů rudosypů, ai! 
již dřevěných nebo betonových. Další nevý-
hodou je, že se ve stávajících zařízeních tvo-
ří klenby z rubaniny. Jejich uvolnění je vel-
mi nebezpečné a dochází při této práci k 
úrazLim. 

Nevýhodou betonových skruží je, že při 
sypání rubaniny a radiokativních materiálu 
dochází k narušení skruží, nebo jsou demo-
lovány, a opět se radioaktivní materiál za-
chycuje v takto vzniklých otvorech. Hroma-
dění radioaktivního materiálu v poškoze-
ných rudosypech zapříčiňuje postupný roz-
pad radioaktivních surovin, a tím se zvyšu-
je radioaktivita v podzemí. Také manipula-
ce při horizontální dopravě a dopravě na 
dobývky je u dílů stávajících zařízení vel-

mi obtížná a namáhavá proto, že jsou velmi 
těžké a neforemné. 

Tyto nevýhody v podstatě odstraňuje zaří-
zení pro dopravu rubaniny z dobývek, ze-
jména radioaktivních rud, které je vyrobe-
no z oceli nebo z umělých hmot. Díly mají 
v podstatě hladké stěny. Mezi jednotlivými 
částmi nevznikají spáry, materiál se nemůže 
nikde hromadit. Manipulace s těmito díly 
je jednodušší a méně namáhavá. Sestavová-
ní celého zařízení je velmi jednoduché. Zá-
kladová deska může být vyrobena buď vcel-
ku, nebo sestavena z několika dílů. Zaříze-
ní podle vynálezu bylo vyzkoušeno. Výho-
dy tohoto zařízení se prokázaly při zkouš-
kách v provozu a podle vyjádření odborníků 
— horníku — je zařízení velmi dobré. 

Sestavení celého zařízení je velmi jedno-
duché. Základová deska 1, na které jsou 
připevněny nejméně 3 patky 1G a v přípa-
dě, že je několikadílná, se na dobývce se-
šroubuje, a potom se buď zavěsí, přibije, ne-
bo přivaří k základovému rámu komína. Po-
tom se vsadí mezi patky 10 základové des-
ky 1 základová skruž 2, která je na jednom 
konci kolmá a na druhém zešikmena k svis-
lé ose skruže. Potom se nasadí nástavná 
skruž 3, která má na obvodu přivařeny nej-
méně tři úchyty 4, které slouží k tomu, aby 
se nástavné skruže 3 nemohly posouvat. Na-
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slavením zkosení nástavných skruží 3 do-
sáhneme požadovaného ú k lonu ce lého zaří-
zení. 

Celospolečenský přínos zařízení podle vy-
nálezu je velmi značný. Uvážíme-li pouze 
to, že zamezuje zvyšování radioaktivity v 
dole, urychlení a zkvalitnění dopravy. Toto 
samo o sobě znamená nepředstavitelné úspo-
ry a zlepšení hygieny práce, a tím i ozdra-
vění pracovního procesu v dolech, což je 
penězi k nezaplacení. 

Na přiložených výkresech je znázorněn 
příklad provedeni zařízení podle vynálezu, 
kde na 

obr. 1 je nakreslena základová deska, 
obr. 2 částečný řez základové desky, 
obr. 3 je základová skruž, 
obr. 4 je nástavná skruž, 
obr. 5 je celková sestava. 
Na obr. 1 je nakreslena základová deska 

I, která je smontována ze dvou dílů, to pro 
ulehčení montáže a dopravy. Je sešroubová-
na šrouby 12, vyztužena profilovým železem 
II . Do základové desky 1 jsou vyvrtány 
otvory pro uchycení nebo zavěšení 21 a 
otvory pro spojení desky 22. Výpustný otvor 
20 slouží jako ústí zařízení, od jehož okraje 
ve vzdálenosti s í ly materiálu základové 
skruže 2 směrem od svis lé osy výpustného 
otvoru 20 jsou připevněny patky 10. 

Na obr. 2 je částečný řez základové desky 
1, kde základová deska 1 je opatřena pat-
kami 10, sešroubována šrouby 12 a vyztuže-
na profilovým železem 11. 

8 8 4 0 
10 

Na obr. 3 je nakreslena základová skruž 
2, jejíž vnitřní průměr je shodný s vnitřním 
průměrem základové desky 1. To proto, aby 
se materiál nezachycoval o základovou des-

5 ku 1. Základová skruž 2 je na jednom konci 
ukosena a na druhém konci kolmá ke svis lé 
ose základové skruže 2. 

Obr. 4 nám znázorňuje nástavnou skruž 
3, na jejíž obou koncích je provedeno sko-

>» sení vůči svis lé ose nástavné skruže 3. Na 
jednom obvodu nástavní skruže 3 jsou při-
va leny čtyři úchyty 4 tak, aby jejich část 
přečnívala přes okraj nástavné skruže 3. 
Tyto úchyty zabraňují posuvu po základové 

i5 skruži 2 a vzájemnému posuvu po nástav-
ných skružích 3. 

Na obr. 5 je nakreslena celková sestava 
zařízení pro dopravu rubaniny z dobývek, 
zejména radioaktivních rud, kde na zákla-

z" dovou desku 1, s loženou ze dvou dílů, vyztu-
ženou profilovým železem 11, sešroubova-
nou šrouby 12, opatřenou patkami 10, je 
vsazena základová skruž 2 a na ni nasaze-
na nástavná skruž 3, opatřená úchyty 4. 

« Zařízení podle vynálezu je možno použí-
vat hlavně v dolech a zejména tam, kde se 
dopravuje sypký nebo kusový materiál vol-
ným pádem a je nežádoucí jeho rozptyl, ať 
již z důvodů ekonomických, nebo z důvodů 

ao hygieny a bezpečnosti práce. Déle je možno 
jej v dolech používat k větracím účelům. 

P Ř E D M Ě T V Y N A L E Z U 

Zařízení pro dopravu rubaniny z dobý- « 
vek, zejména radioaktivních rud, vyznaču-
jící se tím, že je sestaveno ze základové des-
ky (1), na které jsou připevněny patky [ID], 
v níž je výpustný otvor (20) a otvory (21) 

pro uchycení nebo zavěšení, a na základo-
vou desku (1) je nasazena základová skruž 
[2] a a lespoň jedna nástavná skruž (3] , 
opatřená nejméně třemi úchyty (4j. 
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