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Anotace 

Použití metody přímého překlizu dobývací technologie, z již vydobytého porubu  

do nově připraveného prorubu, hraje z hlediska nákladovosti důlního závodu velice 

významnou roli. Tímto způsobem, kdy není nutné zcela demontovat části mechanizované 

výztuže, je značně zvýšena efektivita celého dobývacího komplexu, který může být 

nasazen bez zbytečného prodlení do nově připraveného porubu. Bakalářská práce popisuje 

průběh přímého překlizu porubu č. 239 502 do porubu č. 240 500 na Důlním závodě 1, 

lokalitě Darkov. Jednalo se o dobývací kombajn, porubový hřeblový dopravník, 

mechanizovanou výztuž a podporubový hřeblový dopravník. Práce popisuje nasazení nové 

technologie pro dopravu nadměrných břemen, zvláště pak použití nového hydraulického 

přepravního zařízení HPZ TDS DUO 20, kterým bude převážena mechanizovaná výztuž 

vážící něco okolo 27 tun.  

Klíčová slova: mechanizovaná výztuž, závěsná dráha, trakční prostředky, brzdné zařízení, 

bezpečnost při dopravě, nadměrná břemeno, přímý překliz 

 

It is evident that when beeing aware of mining technologies, the use of a direct 

relocation method, out of mined out breast into a newly prepared breast, makes a 

difference because of the viewpoint of expensiveness when a mining plant is directed. In 

this way, when it is not necessary to dissassemble any parts of powered roof supports, the 

efficiency of the whole mining komplex, which can be used without purposeless delay into 

a new coalface. The Bachelor thesis delineates the progress of direct relocation out of 

coalface number 239 502 into the one number 240 500 in OKD 1, Darkov locality. It is 

going to be about seam shearers, craper chain conveyors, powered roof supports, under-

craper chain conveyors. This work is going to describe using of the new technology for the 

transport of oversize burdens, mainly the use of an incoming hydraulic mean of transport 

HPZ TDS DUO 20, which a powered support that weighs around 27 tons is transported by. 

Key words: powered supports, monorail, means of transport, braking device, transport 

safety, oversize burden, direct relocation 
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Seznam zkratek: 

 

           BO -      boční oblouk 

ČBÚ -  Český báňský úřad 

ČSN - Česká státní norma 

DK -  dobývací kombajn 

DP - dobývací prostor 

HO - horní oblouk 

OBÚ - Obvodní báňský úřad 

OKD -  Ostravsko-karvinské doly 

MV -  mechanizovaná výztuž 

PVU -  protivýbuchová uzávěra 

TP - technologický postup 

ZOPO -  zvláštní opatření proti otřesům 

 

 

Poznámka: 

S platností od 1.1.2015 došlo ke sloučení Dolu Darkov a Dolu Karviná a tímto 

k přejmenování Dolu Darkov na: Důlní Závod 1 – lokalita Darkov 
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Úvod 

Přímý překliz, je složitý proces, který zahrnuje mnoho dílčích operací. Jedná  

se o velmi náročné soubory prací, a to nejen z hlediska použité technologie, ale hlavně  

z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců při manipulaci s nadměrnými 

břemeny. Nejen objem, ale i hmotnost, přepravovaných těles nám celý proces komplikuje  

a znesnadňuje včasný nájezd nového porubu, a proto je nutné si jednotlivé technologie 

přiblížit, také i pracovní postupy a nové a inovované dopravní prostředky. 

 Tato bakalářská práce popisuje soubor operací a zařízení nutných k provedení 

úspěšného překlizu technologie dobývacího komplexu, zařazeného do programu POP 

2010, z porubu č. 239 502 do porubu č. 240 500 na lokalitě Darkov, Důlní závod 1, oblast 

pomocného závodu. 

Práce je rozčleněna do čtyř částí. V první části je popsána stručně geologie oblasti 

porubů č. 239 502, a č. 240 500, technologie dobývání a zařazení slojí z hlediska otřesů.  

Druhá část práce je zaměřena na popis jednotlivých částí přepravované dobývací 

technologie. Především hmotnost a rozměry jednotlivých částí mechanizované výztuže, 

dobývacího kombajnu a hřeblových dopravníků mají podstatný vliv na volbu dopravní 

trasy, ale především technologii použitou při dopravě.   

Technologie překlizu dobývacího komplexu včetně likvidace v porubu č. 239 502 

a následná instalace do porubu č. 240 500 je detailně popsána v třetí části bakalářské práce. 

Taktéž se zde seznámíme s dopravní trasou použitou při této dopravě a s bezpečnostními 

opatřeními plynoucími z přepravy nadměrných břemen. 

Poslední, čtvrtá část je věnována technicko-ekonomickému zhodnocení tohoto 

překlizu. V této části se autor snaží popsat zdařilé, ale také ne zcela povedené části této 

akce. 
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1.Geologické poměry 

1.1 Úvod do geologie hornoslezské uhelné pánve 

Ostravsko-karvinský revír - moravskoslezský úsek hornoslezské černouhelné 

pánve; leží v předpolí flyšoidníchspodnokarbonských sedimentů Nízkého Jeseníku  

a představuje čelní hlubinu variského horstva, vyplněnou svrchnokarbonskými sedimenty 

(sp. namur-westfal) – obr. č. 1, č. 2. Jejich celková mocnost dosahuje až 3 800 m  

a obsahují četné uhelné sloje o souhrnné mocnosti asi 120 m (z převážné části 

koksovatelné uhlí). Spodnější ostravské souvrství obsahuje ještě vložky mořských 

sedimentů (tzv. mořská patra) a je intenzivněji zvrásněno (z. část pánve); mladší karvinské 

souvrství (asi 1 000 m mocné) je již celé sladkovodního původu, je málo postiženo 

vrásněním, obsahuje méně uhelných slojí, avšak větší mocnosti. Dále k jihu leží 

podbeskydská (černouhelná) pánev, krytá příkrovy Beskyd. [1] 

 

 

Obrázek 1 Schematický řez ostravsko-karvinským revírem. [1] 
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Obrázek 2 Nejvyšší část ostravského souvrství s mořským patrem a nejspodnější část karvinského  
souvrství s význačnou slojí Prokop na bázi a s typickým výskytem slepenců. [1] 

 

1.2 Geologické poměry porubu č. 239 502 

Sloj č. 39 (holeritní číslo 512) náleží stratigraficky k sedlovým slojím karvinského 

souvrství. V oblasti 5. kry je uložena v hloubce ~ 1014 ÷ 1097 m pod povrchem zemským. 

Generální úklon vrstev v 5. kře činí cca 7° směrem severovýchodním. Mocnost sloje č. 39 

je v rozsahu 170 ÷ 352 cm. Průměrná mocnost sloje č. 39 vychází cca 240 cm. 

V předmětné ploše se vyskytuje přesmyk o amplitudě až 2,4 m. Výskyt tektonických 

poruch v ploše porubu se nepředpokládá. [2] 

Plocha porubu č. 239 502 je ohraničena půdorysně na severu třídou č. 239 562, 

na východě tektonickou poruchou přesmykového charakteru, na jihu tektonickou poruchou 

"6" a na západě stařinami vydobytého porubu č. 239 501 (viz příloha č. 1). [2] 

Bezprostřední nadloží sloje č. 39 dle profilu vrtu č. 280 – 07 (přijatá mocnost 

2,59 m, viz příloha č. 2) tvoří vrstvy prachovců, pískovců a slepenců po bilanční sloj č. 38a 

(1,50 m uhlí). Vzdálenost sloje č. 39 od sloje č. 38a je cca 28,5 m. Redukovaná pevnost 

nadloží je σDred = 43,7 MPa, obsah SiO2činí > 50 % (III. kategorie). [2] 
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Bezprostřední podloží sloje č. 39 dle profilu vrtu č. 280 – 07, je tvořeno vrstvami 

prachovců, pískovců a slepenců po bilanční sloj č. 40 (7,48 m uhlí). Vzdálenost sloje č. 39 

od sloje č. 40 je cca 58,3 m. Redukovaná pevnost podloží je σDred = 43,5 MPa, obsah SiO2 

činí > 50 % (III. kategorie, viz příloha č.2). [2] 

1.3 Technologie dobývání 

Porub č. 239 502 byl dobýván z pole úpadním stěnováním na řízený zával. 

Porubní fronta byla vedena pod stropem sloje a dobývaná mocnost činila max. 310 cm 

(čistá mocnost ~ 220 cm). [2] 

Rozpojování horniny v porubu se provádělo pomocí dobývacího kombajnu 

Eickhoff SL 300, zajišťování vyrubaného prostoru pomocí mechanizované výztuže  

DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100, odtěžení bylo pomocí hřeblových dopravníků  

PF 6/1042 (porubový) a PF 4/1132 (podporubový) a pásových dopravníků DP 1200 

do skipových zásobníků jámy Mír IV na 10. patře. Doprava materiálu pro strojní vybavení 

a provoz porubu byla realizována z 10. patra z překopu č. 2019z  nebo z překopu č. 2014 

po závěsné dráze ZD 24C/100 nebo ZD 24A (B,C). [2] 

1.4 Zařazení sloje č. 39 

Dle § 4 Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. v platném znění, je část horského masivu, 

ve kterém byl veden porub č. 239 502, zařazena jako nebezpečná otřesy. Na základě 

výsledků lokální prognózy, v souladu s § 5 odst. (1) výše uvedené vyhlášky, zařadil ředitel, 

závodní dolu předmětný porub do 1 a 3. stupně nebezpečí otřesů. Součástí technologického 

postupu byla příloha "Zvláštní opatření proti otřesům" (ZOPO). V této příloze bylo 

stanoveno provádění průběžné prognózy, její četnost, prostředky, využití jejich výsledků 

a způsob použití aktivních a pasivních prostředků protiotřesové prevence. Dále musel být 

uveden nepřípustný souběh činností, určen nejvyšší přípustný počet zaměstnanců 

a charakterizovány příznaky otřesů. [2] 
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1.5 Geologické poměry porubu č. 240 500 

Sloj č. 40 (holeritní číslo 504) náleží stratigraficky k sedlovým slojím karvinského 

souvrství. V oblasti 5. kry je uložena v hloubce ~ 995 ÷ 1056 m pod povrchem zemským. 

Generální úklon vrstev v 5. kře činí cca 7° směrem severovýchodním. Mocnost sloje č. 40 

je v rozsahu 630 ÷ 935 cm. Průměrná mocnost sloje č. 40 vychází cca 780 cm. 

V předmětné ploše se vyskytuje přesmyk o amplitudě ~ 2,0 m. Tektonické poruchy  

se mohou vyskytovat o amplitudě ~ 0,4 ÷ 2,3 m. [3] 

Plocha porubu č. 240 500 je ohraničena půdorysně na severu třídami č. 236 560 

a č. 237 562.1, na východě plánovaným porubem č. 240 501, na jihu tektonickou poruchou 

"6" a na západě tektonickou poruchou "Albrechtická" – viz příloha č. 3. [3] 

Bezprostřední nadloží sloje č. 40 dle profilu vrtu č. 295 – 11 (přijatá mocnost 

7,07 m, viz příloha č. 4) tvoří vrstvy slepenců, pískovců a prachovců po bilanční sloj č. 39 

(1,53 m uhlí). Vzdálenost sloje č. 40 od sloje č. 39 je cca 42,8 m. Redukovaná pevnost 

nadloží je σDred = 42,5 MPa, obsah SiO2činí > 50 % (III. kategorie). [3] 

Bezprostřední podloží sloje č. 40 dle profilu vrtu č. 295 – 11 (viz příloha č. 4), 

 je tvořeno vrstvami kořenového prachovce po konec vrtu. Redukovaná pevnost podloží  

je σDred = 32,8 MPa, obsah SiO2činí > 50 % (III. kategorie). [3] 

1.6 Technologie dobývání 

Porub č. 240 500 bude dobýván z pole úpadním stěnováním na řízený zával. 

Porubní fronta bude vedena pod stropem sloje a dobývaná mocnost bude činit max. 310 cm 

(čistá mocnost ~ 220 cm). Rozpojování horniny v porubu bude pomocí dobývacího 

kombajnu Eickhoff SL 300, zajišťování vyrubaného prostoru pomocí mechanizované 

výztuže DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100 (první a poslední tři sekce v porubu), odtěžení 

bude pomocí hřeblových dopravníků PF 6/1042 (porubový) a PF 4/1132 (podporubový) 

a pásových dopravníků DP 1200 do skipových zásobníků jámy Mír IV na 10. patře. [3] 

Doprava materiálu pro strojní vybavení a provoz porubu bude realizována 

z 10. patra z překopu č. 2019z  nebo z překopu č. 2014 po závěsné dráze ZD 24C/100  

nebo ZD 24A (B,C). [3] 
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1.7 Zařazení sloje č. 40 

Dle § 4 Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. v platném znění, je část horského masivu, 

ve kterém bude veden porub č. 240 500, zařazen jako nebezpečný otřesy. [3] 

Na základě výsledků lokální prognózy, v souladu s § 5 odst. (1) výše uvedené 

vyhlášky, zařadil ředitel, závodní dolu předmětný porub do 1 a 3. stupně nebezpečí otřesů. 

Součástí technologického postupu bude příloha "Zvláštní opatření proti otřesům" 

(ZOPO). V této příloze bude stanoveno provádění průběžné prognózy, její četnost, 

prostředky, využití jejich výsledků a způsob použití aktivních a pasivních prostředků 

protiotřesové prevence. Dále musí být uveden nepřípustný souběh činností, určen nejvyšší 

přípustný počet zaměstnanců a charakterizovány příznaky otřesů. [3] 
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2. Dobývací technologie porubů č. 239 502 a č. 240 500 

V této kapitole představím jednotlivé celky dobývací technologie, zařazené  

do programu POP 2010, kterou přepravujeme z likvidovaného porubu č. 239 502  

do vybavovaného porubu č. 240 500. Jedná se dobývací kombajn Eickhoff SL 300, 

porubový dopravník PF 6/1042, podporubový dopravník PF 4/1132, pásový dopravník  

DP 1200, mechanizovanou výztuž DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100. 

 

 

Obrázek 3 Dobývací komplex fy Bucyrus (POP 2010). [4] 

 

2.1 Mechanizovaná výztuž DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100 

Pro zajišťování vyrubaného prostoru v porubu č. 240 500 bude nasazena 

mechanizovaná výztuž: DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100 (koncové sekce). Do výchozí 

prorážky č. 240 540.2 a č. 240 540.3 v délce ~ 150,5 m bude instalováno 86 ks sekcí. 

Z toho koncové sekce na vtažné straně 3 ks a na výdušné straně 3 ks. Délka porubu 

v 2. fázi bude činit cca 102,5 m. Konečný počet sekcí v porubu bude 59 ks. [3] 
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Tabulka 1 Technické parametry DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100. [4] 

 

 

 

 

Obrázek 4 Mechanizovaná výztuž DBT 1300/3100. [4] 

 

 

 

 

Typ výztuže DBT 1300/3100 DBT 1520/3100 
Výška sekce 1,3÷ 3,1 m 1,52 ÷ 3,1 m 
Pracovní rozsah 1,6 ÷3,1 m 1,8 ÷3,1 m 
Max. podélný úklon (vč. stabil. zařízení) 25º 25º 
Max. příčný úklon ±25º ±25º 
Rozteč sekcí v porubu 1 750 mm 1 750 mm 
Krok sekce 900 mm 900 mm 
Jmenovitý pracovní tlak max. 32 MPa max. 32 MPa 
Odpor výztuže (pro: w > 2,4 m) 709 ÷ 997 kNm-2 745 ÷ 1021 kNm-2 

Nosnost sekce (pro: w > 2,4 m) 9 230 kN 10 796 kN 
Max. síla pro přesunutí sekce 684 kN 814 kN 
Max. síla pro přesunutí dopravníku 433 kN 563 kN 
Hmotnost sekce 27 100 kg 29 600 kg 
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Tabulka 2 Technické parametry hydr. agregátu Hauhinco EHP-3k200/53. [3] 

Hydraulický agregát (hydr. rozvod sekcí) HAUHINCO EHP-3k 200/53 (3 ks) 
pohon 1x 200 kW/1 000 V 
dodávané množství 309 l min-1 
pracovní tlak max. 32 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5 Ukázka hydraulického rozvodu v mechanizované výztuží. [4] 
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2.2 Dobývací kombajn typu Eickhoff SL 300 

V prorážce bude nasazen kombajn Eickhoff SL 300 s průměrem rozpojovacích 

orgánů ø 1 600 x 850 (900) mm. Kombajn se bude pohybovat po porubovém dopravníku 

s vedením upraveným pro bezřetězový pojezd systému "Jumbotrack 2000". [3] 

Zajišťovací zařízení kombajnu. Úklon porubu (podélný) je 11 ÷ 13°. Nasazený 

kombajn je vybaven dvěma tažnými vrátky a proto ve smyslu § 259 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 

Sb. v platném znění, není nutno kombajn zajišťovat proti ujetí samostatným zajišťovacím 

zařízením. [3] 

 

 

Tabulka 3 Technické parametry dobývacího kombajnu Eickhoff SL 300. [5] 

Rozsah mocnosti                                                             1,6 ÷ 3,3 m 

Pohon (rozpojování)                                                       2x 480 kW/3 300 V 

Pohon (pojezd) 2x 80 kW/460 V 

Pohon (zvedání ramen)                                                   2x 9 kW/600 V 

Průměr rozpojovacích válců                                           2x ø 1 600 mm 

Šířka rozpojovacích válců                                               900 mm 

Pojezdová rychlost                                                          max. 1 047 m h-1(17,45 m min-1) 

Tah kombajnového vrátku                                              max. 742 kN 

 



Martin Samiec: Překliz technologie porubu 

2015  11 
 

 

Obrázek 6 Pohled na řezný orgán dobývacího kombajnu Eickhoff  SL 300 v porubu. [19] 

 

 

 

Obrázek 7 Pohled na řezný orgán dobývacího kombajnu Eickhoff  SL 300 v dílně.[19] 
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Obrázek 8 Hlavní části dobývacího kombajnu. [5] 

 

Hlavní konstrukční části kombajnu: 
1.  Jednotka elektro                                              6.  Ložisková uložení 
2.  Transformátorový oddíl                                            7.  Řezné rameno 
3.  Hydraulická jednotka                                                8.  Radlice 
4.  Vrátek                                                                          9.  Přídavný válec 
5.  Skříň pojezdu 

 

 

 

 

Tabulka 4 Technické parametry hydr. agregátu Hauhinco EHP-3k 125/62. [3] 

Hydraulický agregát (chlazení + postřik) HAUHINCO EHP-3k 125/62 (3 ks) 
pohon 1x 75 kW/1 000 V 
dodávané množství 285 l min-1 
pracovní tlak  max. 22 MPa 
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2.3 Porubový hřeblový dopravník PF 6/1042 

V rubání bude instalován hřeblový dopravník PF 6/1042 s bezřetězovým 

systémem pojezdu "Jumbotrack 2000". Překládání porubového hřeblového dopravníku 

a podporubového zařízení bude pomocí přesouvacích válců sekcí výztuže typu 

DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100 a přesouvacím zařízením podporubového těžního 

zařízení PZF 11. [3] 

 

Tabulka 5 Technické parametry porubového dopravníku PF 6/1042. [6] 

Stěnový hř. dopravník PF 6/1042 (hmotnost: 1bm 36 kg, lopatka 52 kg – á 0,876 m) 
Výsypný pohon MR 35-1000 (podélný)                                           1x 500 kW/3 300 V 
Vratný pohon MRHS 35-1000 (podélný)                                          1x 500 kW/3 300 V 
Dopravní výkon                                                                                 max. 2 000 t h-1 
Rychlost                                                                                            1,53 m s-1 
Řetěz                                                                                                 2x ø 42 x 146 mm 
Základní žlaby + vedení 1750                                                           PF 6/1042 
Převodovka                                                                                        KP 30 CST 

 

 

 

Obrázek 9 Žlab stěnového dopravníku PF 6/1042. [18] 
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Obrázek 10 Ukázka tratě stěnového dopravníku PF 6/1042. [18] 

 

2.4 Odtěžení z porubu č. 240 500 

Odtěžení z porubu je vedeno na 10. patro do skipu pomocí jednoho sběrného 

hřeblového dopravníku PF 4/1132, který je součástí podporubového zařízení PZF 11, 2 ks 

pásových dopravníků DP 1200/1 a dále 9 ks pásových dopravníků centrálního odtěžení 

taktéž typu DP 1200/1. [3] 

Na sběrném hřeblovém dopravníku PF 4/1132 / PZF 11 je instalován drtič DU 3. 

Odtěžení je vedeno po třídách: č. 240 520, č. 240 520.7, č. 239 562, č. 236 560, č. 2072.2, 

č. 2072.1, č. 2072, č. 2070 a č. 2040.3. [3] 

Na přesypech pásových dopravníků jsou instalovány odrazové desky  

nebo přesypové skluzy. Sypná výška větší než 0,6 m je řešena zvednutím vratné stanice, 

nebo přesypovým skluzem dle úhlu odbočení a sypné výšky, aby nedocházelo k poškození 

pásu z důvodu vysokého sypání a usměrnění toku rubaniny po pásech. 

Podél pásových dopravníků je instalováno elektrické signalizační zařízení. Pásové 

dopravníky jsou vybaveny automatikou MJM 20 M (s ovládáním TP od rubání)  

nebo APD 1 (resp. Promos), protipožárním zabezpečením pohonů systému "PZ"  

nebo EPO 2, nebo CT 1, (resp. CT 2), automatickým postřikem na přesypech a zábranami 

proti vtažení končetin na válcích výsypné a vratné stanice. [3] 
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Signalizace a ovládací prvky pásových a hřeblových dopravníků musí být 

provedeny v souladu s upozorněním a nařízením OBÚ č.j. 3116/2001-134-Ing.Pi/Ml-II.-31 

ze dne 22. 6. 2001 v platném znění, rozhodnutím ČBÚ č.j. 2449/III/01 ze dne 19. 12. 2001 

v platném znění a Směrnicí č. 1/2014 ředitele, závodního dolu. [3] 

U každého pásového pohonu jsou umístěny 4 ks hasicích přístrojů PR-10,  

resp. VP–7 (výběhové typy) nebo 3 ks 6PKT06.08 viz Příkaz č. 1/2014 ředitele, závodního 

dolu a každých 50 m rozmístit 30 kg kamenného prášku nebo písku dle Vyhlášky ČBÚ  

č. 22/89 Sb. v platném znění. [3] 

 

Tabulka 6 Technické parametry sběrného dopravníku PF 4/1132. [7] 

Sběrný hřeblový dopravník PF 4/1132 / PZF 11 
Pohon                                                                                             1x 520/260 kW/3 300 V 
Rychlost                                                                                              1,78 m s-1 
dopravní výkon                                                                                   max. 2 200 t h-1 
Řetěz                                                                                                   2x ø 34 x 126 mm 
Převodovka                                                                                         KP 25/30 

 

 

Tabulka 7 Technické parametry drtiče DU 3-P5. [7] 

Drtič DU 3-P5 
Pohon                                        1x 250 kW/3 300 V 
Propustnost                                                               1 500 ÷ 2 400 t h-1 
klínový řemen                                                           22 x 5 600 mm 
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Tabulka 8 Technické parametry pásového dopravníku DP 1200/1. [8] 

Pásový dopravník DP 1200/1 

pohon 2x 100 kW/500 V 
rychlost  2,5/3,15 m s-1 
dopravní výkon 1 700/2 100 t h-1 

 

 

 

 

Obrázek 11 Podporubové zařízení PZF 11. [7] 
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3. Technologie překlizu dobývacího komplexu 

Technologický překliz dobývacího komplexu lze rozčlenit do  tří technologických 

celků a to likvidace vydobytého porubu, doprava jednotlivých kusů technologie 

dobývacího komplexu a vybavení nového porubu. V likvidaci jsou zahrnuty operace jako 

demontáž strojního vybavení, příprava a vybavení demontážní komory a instalace prvků 

potřebných k likvidaci (hydraulické rozvody, vrátky…). V oblasti vybavení je tomu 

podobně. Instalují se shodná zařízení i v novém porubu, ale s cílem vybavit porub a 

smontovat jednotlivé stroje. U dopravy se zaměřím na popis některých zařízení 

používaných při manipulaci objemných břemen, jenž spadají do oblasti speciální dopravy, 

a proto je nutno si vysvětlit některé pojmy související s ní. 

3.1 Speciální doprava - pojmy 

,,Břemeno nadměrné hmotnosti je předmět, jehož hmotnost je větší než 4000kg.  

Dlouhé břemeno je předmět, přesahující ložnou plochou vozidla (nosný vozík 

nebo 2 nosné vozíky spojené spojovací tyčí) v podélném směru tak, že přesahuje poloviny 

použitých spojovacích tyčí k dalšímu vozidlu (závěsná lokomotiva, brzdný vozík, další 

nosný vozík nebo další dvojice nosných vozíků), pro připojení k dalšímu vozidlu musí být 

použito jeden nebo více vložených nosných vozíků bez zatížení.  

Břemeno nadměrných rozměrů je předmět, při jehož dopravě nebo manipulaci 

nelze dodržet mezery na dopravní cestě, stanovených Vyhláškou ČBÚ č. 22/89 Sb. 

v platném znění.  

Břemeno neskladné je předmět vyžadující pro jeho bezpečné naložení  

a přepravu na dopravním prostředku z hlediska stability speciální zajištění udržující  

ho ve stabilizované poloze.  

Břemeno zvláštní břemeno nadměrné hmotnosti, břemeno nadměrných rozměrů 

nebo břemeno neskladné‘‘. [9] 

Dopravu břemen zvláštních (tzn. nadměrné hmotnosti, nadměrných rozměrů a 

neskladných) a manipulaci s nimi provádět v souladu se Směrnicí č. 1/2010 ředitele. 
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3.2 Popis překlizu 

Celá akce vypadá tak, že dobývací kombajn Eickhoff SL 300 je demontován  

na jednotlivé díly a spolu s hnací a vratnou stanicí porubového dopravníku PF 6/1042, 

včetně převodovek a motorů, jsou vyvezeny na povrch k renovaci na přepravním zařízení  

HPV TDS 120 po závěsné dráze. Žlaby tohoto dopravníku se demontují po dvojicích  

a převáží do nové stěny, což také kladně ovlivňuje dobu a tím i ekonomiku překlizu. 

Nadbytečné se vyváží po závěsné dráze na překladiště a odtud dále na povrch.  

U mechanizované výztuže to je složitější. První a poslední tři sekce komplexu 

jsou prodloužené (typové označení DBT 1520/3100), z důvodů zajištění styku porub-

chodba, a proto se plení spodní tři a pomocí HPZ TDS 20 DUO převezou do demontážní 

komory, kde se přeloží na HMZ TDS 20 DUO a celé jedou do nové stěny, tam se upínají 

ve vrchní úvrati. Potom se postupně plení, převáží a upínají následující sekce. Celkem jich 

je 80 ks. Potom se vyplení vrchní 3 sekce,  následně jsou převezeny do spodní úvratě nové 

stěny a zde jsou upnuty. Zbývajících 41 ks sekcí v likvidovaném porubu jsou postupně 

pleněny a demontovány v demontážní komoře pomocí pneumatických zvedáků PWL 3/6 

na jednotlivé díly (šlapy, stojky, závalový štít a stropnice) a vyváženy na povrch. Na závěr 

jsou dopravovány do nové stěny zrenovované kusy technologie z povrchu a doplníme 

dobývací komplex. 

3.3 Likvidace porubu č. 239 502 

Před samotnou dopravou je potřeba dobývací komplex demontovat na části, jež 

jsou přepravitelné, a proto je strojní zařízení demontováno v samotném porubu. Kombajn, 

porubový a podporubový dopravník spolu s drtičem a pásový dopravník je demontován na 

místech svého působení pomocí vrátků VP 40 a přepraveno do vybavovaného porubu po 

trasách závěsné drážky ZD 24D/130 pomocí přepravního zařízení HMZ TDS DUO.  Pro 

demontáž mechanizované výztuže musí být zhotovena na výdušné třídě demontážní 

komora (viz příloha č. 6) vybavena zvedacím zařízením typu PWL 3/6 a hydraulickým 

rozvodem, který pomáha snáze demontovat výztuž a manipulovat s jejími částmi.  
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3.3.1 Postup při plenění DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100 

Plenění sekcí se provádí jednotlivě od výdušné třídy č. 239 521 směrem k vtažné 

třídě č. 239 522 a prostor po vypleněné sekci se zabuduje do dřeva (kulatina, respa  

na hráně, případně prizma) z důvodu ponechání výztuže v závalu po uzavření porubu. Pro 

plenění sekcí se používá pomocný hydraulický rozvod, při dodržování Směrnice č. 1/2014 

ředitele, závodního dolu (zamezení úrazů očí). Plenění sekcí se provádí výhradně 

ze zajištěného prostoru pomocí plenících vrátků VP–40 s průměrem lana min. ø 20 mm 

kvalifikovanou osádkou za stálého dozoru dle Vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění 

a to tak: 

a) Před první pleněnou sekcí upnout pomocí 4 ks hydraulických stojek SH pomocný 

podvlak o délce min. 5,5 m 

b) pomocí plenícího vrátku a kladek vytočit sekci č. 2 do uličky a prostor po první 

vypleněné sekci neprodleně zabudovat dřevěnými stojkami (2 ploty do závalu) 

c) stejným způsobem vytočit sekci č. 1 a upnout rovnoběžně s pilířem, přičemž v případě, 

že není instalován nebo je rozpojen "nekonečný" skládaný rovinový tah, se nad štít vloží 

rovina "K" o délce min. 5,0 m pro podchycení stropnic nad další pleněnou sekcí, přičemž 

tato sekce bude sloužit jako hráňová 

d) prostor po vypleněné sekci neprodleně zabudovat, posunout hráňovou sekci 

a vypleněnou sekci vyklidit z porubu 

e) vypleněnou sekci převézt do demontážní komory pomocí zařízení typu HPZ TDS 20. [2] 

3.3.2 Dopravní trasy porubu č. 239 502 

Doprava pro výkliz materiálu z porubu č. 239 502 bude provedena po závěsné 

dráze ZD 24: 

a) z úvodní třídy č. 239 522 chodbami č. 239 522.7, č. 239 562, č. 237 562.2, č. 237 562.1, 

č. 236 560 a potom překopy č. 2084.2, č. 2001, č. 2024 až na překladiště č. 2019z 

b) z výdušné třídy č. 239 521 chodbami č. 239 521.7, č. 238 561.1, č. 239 562,  

č. 237 562.2, č. 237 562.1, č. 236 560 a potom překopy č. 2084.2, č. 2001, č. 2024  

až na překladiště č. 2019z 
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c) z tříd č. 239 522 nebo č. 239 521 na překladiště č. 2014 po chodbách viz odst. a) nebo b) 

a od chodby č. 236 560 po překopech č. 2072.3, č. 2072.2, č. 2086.2, č. 2001, č. 2012v  

až na překop č. 2014. [2] 

Trakční prostředek: závěsná lokomotiva LZH 50.D3e (IMM 50, LSP 70D.0, 

DLZ 110F, DLZ 210F) a těžní vrátek VTA-1000 (pro náhradní způsob dopravy). 

3.4 Vybavování porubu č. 240 500  

Do rubání se budou kompletní sekce mechanizované výztuže přepravovat po trase 

dlouhé 1200 metrů po závěsné dráze ZD 24D/130 pomocí dvou lokomotivy typu DLZ 210 

F. Dvě z důvodu aby i při proměnlivém úklonu tratě, který je ve spodní části porubu 

značný (20º), byl zajištěn požadovaný tah, ale také účinné brzdění. K naložení a přepravě 

sekcí bude použito hydraulické zvedací zařízení HMZ TDS 20 DUO o nosnosti 40 tun a 

HPZ TDS 20 DUO o téže nosnosti. 

Do vybavovaného porubu se budou ve výchozí prorážce instalovat sekce směrem 

od třídy č. 240 540 k třídě č. 240 520. Prorážka č. 240 540.2 a její rozšíření č. 240 540.3  

je vyražena v profilu SBR (š = 8,5/9,5 m, v = 3,2 m). [3] Před montáží sekcí bude 

v prorážce instalován hřeblový dopravník PF 6/1042. Pro upínání sekcí bude použito 

pomocného hydraulického rozvodu, při dodržování Směrnice č. 1/2014 ředitele, závodního 

dolu (zamezení úrazů očí). Sekce k místu instalace budou dopravovány po ZD-24 pomocí 

transportního hydraulického zařízení HMZ TDS 20-DUO. [3] 

3.4.1 Postup instalace mechanizované výztuže DBT 1300/3100 

a DBT 1520/3100 

a) po dopravení a složení sekce na místě instalace tuto pomocí plenícího vrátku natočit, 

napojit pomocný hydraulický rozvod a rám překládacího válce sekce připojit k článku tratě 

1750 (základovému žlabu) porubového hřeblového dopravníku 

b) štít sekce nadzvednout těsně pod výztuž prorážky 

c) vyplenit zadní BO a v případě příznivých stropních podmínek i zadní HO 

d) po vyplenění BO (HO) výztuže ihned sekci upnout 
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e) v případě, že stropní podmínky budou nevyhovující, může technický dozor rozhodnout 

o ponechání části výztuže nad sekcí a provést upnutí pod HO výztuže prorážky 

f) instalaci definitivního hydraulického rozvodu sekcí je možno provést minimálně 6 m 

za poslední upnutou sekcí 

g) přední díly SBR výztuže plenit těsně před rozjezdem porubu 

h) hydraulické stojky SH nutno postupně plenit v závislosti na vytáčení sekce a zpět upínat 

ihned, jakmile bude pro ně místo. [3] 

3.4.2 Dopravní trasy porubu č.  240 500 

Doprava materiálu pro vybavování a provoz porubu č. 240 500 se uskuteční  

po závěsné dráze ZD 24: 

a) z likvidovaného porubu č. 239 502 důlními díly: č. 239 521.7, č. 238 561.1 a č. 240 520 

b) z 10. patra z překladiště č. 2019z po překopech č. 2019z, č. 2024, č. 2001, č. 2084.2 

a chodbami č. 236 560, č. 237 562.1, č. 237 562.2, č. 239 562, č. 238 561.1  

a č. 240 520 (vtažná třída) 

c) z 10. patra z překladiště č. 2019z po překopech č. 2019z, č. 2024, č. 2001, č. 2084.2 

a chodbami č. 236 560, č. 239 563, č. 239 563.1 a č. 240 540 (výdušná třída) 

d) z 10. patra z překladiště č. 2014 po překopech č. 2014, č. 2012v, č. 2001, č. 2086.2,  

č. 2072.2, č. 2072.3, č. 236 560 a dále po chodbách viz odst. a) nebo b). [3] 

V předmětné oblasti je instalována závěsná dráha typu ZD 24C/100 (ZD-24A). 

3.4.3 Bezpečnostní opatření při dopravě 

Těžní vrátky jsou zabudované dle TP tak, aby umožňovaly bezpečnou obsluhu. 

U vrátků, kde je nebezpečí ohrožení obsluhy (ujetí vozidla) jsou zřízeny úkryty, ze kterých 

lze vrátky, zarážky a signalizaci bezpečně ovládat. Tyto úkryty musí být taktéž zřízeny 

na úpatí úklonného díla pro hlídku nebo obsluhu signálu, není-li jiného bezpečného úkrytu. 

U všech vrátků je instalováno oboustranné signalizační zařízení. [2], [3] 
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Všichni zaměstnanci, kteří pracují na ZD, musí být prokazatelně seznámeni 

s ustanoveními platnými pro provoz na ZD. Jsou to: Vyhláška ČBÚ č. 22/1989Sb. 

v platném znění, Instrukce č. 17 OKD, a.s., technické normy ON 44 5520, ON 44 5521, 

dopravní řád a pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení v rozsahu potřebném pro výkon jejich 

funkce. [2], [3] 

Dopravu břemen zvláštních (tzn. nadměrné hmotnosti, nadměrných rozměrů 

a neskladných) a manipulaci s nimi provádět v souladu se Směrnicí č. 1/2014 ředitele. 

Místa výhybek, odstavné a manipulační prostory upravit do roviny. [2], [3] 

V případě současné dopravy dopravníky a ZD stanovit v technologickém postupu 

vhodná opatření zajišťující bezpečnost pracovníků. Zajištění bezpečnosti pracovníků  

při současné dopravě dopravníky a ZD musí být rovněž uvedeno v dopravním řádu. [2], [3] 

3.4.4 Způsob zaškolování montážní čety 

Montážní a dopravní četa musí být prokazatelně proškolena o konstrukci, způsobu 

montáže a dopravy zařízení. Musí být rovněž seznámena s funkcí a obsluhou jednotlivých 

částí, hydraulickým rozvodem, signalizací a osvětlením. Montáž je možno provádět pouze 

podle předem vypracovaného technologického postupu. Školení montážní osádky 

organizuje Centrální vzdělávací středisko. Pracovníci jsou školeni jak z teoretické,  

tak i praktické části. Údržbu a obsluhu strojního zařízení provádět dle "Pravidel  

pro obsluhu a údržbu" nebo "Návodu na používání" vydaných organizací, která musí být 

v souladu s návodem vydaným výrobcem. [3] 

3.5 Zařízení používané u překlizu 

Speciální doprava je složitý proces, kterému je třeba věnovat velkou pozornost jak 

z technického hlediska, protože na ní závisí nájezd nového porubu, tak z bezpečnostního, 

protože se zde pracuje s objemnými břemeny. Z tohoto důvodů dochází nepřetržitě 

k aplikaci nových a inovovaných strojů a zařízení, která nám práci usnadňují a zároveň 

lépe chrání naše zdraví a bezpečnost. V této kapitole je věnována pozornost především 

novým prostředkům potřebných k převozu a manipulaci s nadměrnými kusy dobývacího 

komplexu ale zmínka je také i o starším vybavení, osvědčené zařízení, bez kterých se 

překliz neobejde. 
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3.5.1 VP 40 

Je určen pro práci vyžadující velkou tažnou sílu a malou rychlost pohybu lana. Při 

speciální dopravě smykem nadměrného břemene musí být tažené těleso spojené s tažným 

lanem v místě určeném výrobcem nekonečným vázacím řetězem se zkracovačem typu 

T8ViP – nek.pr. 13 n m/VMVK:L 1=1,5m, za který bude zapojen hák s okem a pojistkou 

typu SOB,SOCS nebo VCOH – 6,5 13,8 -8 o nosnosti 5 000kg. Jako mezičlánek mezi 

lanem a úvazkem a hákem lze použít třmen, který je součástí sekce ZD 24 nebo třmeny 

typu GREEN PIN G – 4163. V úseku dopravní cesty, kde je prováděna speciální doprava 

smykem a v bezprostředním okolí místa manipulace se zvláštním břemenem, nesmí být 

vykonávána žádná jiná činnost, ani se zde zdržovat žádná osoba nezúčastněná na speciální 

dopravě. Každý vrátek musí být bezpečně ukotven na lepené svorníky nebo stojky. [10] 

 

 

Obrázek 12 Vrátek VP 40 K. [10] 

 

3.5.2 Pneumatický řetězový zvedák PWL 3/6 

Pneumatický řetězový kladkostroj PWL 3/6 (dále jen kladkostroj) nepřenosné 

závěsné mechanické zařízení určené pro zvedání, spouštění a potahování břemen 

v překladištích, opravárenských a montážních komorách v dole. Kladkostroj lze rovněž 

využít pro nakládku a vykládku materiálu a všude tam, kde se vyskytuje nutnost zdvihání 

nebo potahování břemen. Kladkostroj bývá také součástí přepravního vozíku TDS-4/PWL. 
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Kladkostroj lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu, s výjimkou 

prostor zařazených do SNM 3 – dle § 232, odst. 1d Vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. v platném 

znění. [11] 

Ovládání se provádí ručně rozvaděčem, ke kterému musí být předřazen čistič 

vzduchu. Ovládání pohybu nosného ústrojí je možno přerušit v libovolné poloze. [11] 

Lamelová brzda zajišťuje břemeno proti nežádoucímu pohybu i v případě 

přerušení dodávky stlačeného vzduchu. [11] 

Při přetížení kladkostroje a v krajních polohách zdvihu dojde samočinnému 

zastavení kladkostroje. [11] 

 

Tabulka 9 Technické parametry PWL 3/6. [11] 

Nosnost (při aplikaci TDS-4/PWL)                                                   6000 kg (3000 kg) 
Konstrukční výška                                                                         0,73 m nebo 0,88 m 
Rychlost zdvihu                                                                          0,033 nebo 0,16 m.s-1 

Výška zdvihu                                                                                    5,5 m nebo 11 m 
Pracovní tlak                                                                                                 0,4 MPa 
Hmotnost bez řetězu, závěsů a kladnice                                                          60 kg 
Hmotnost celková                                                                                             130 kg 

 

 

 

Obrázek 13 PWL 3/6 [11] 
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3.5.3 Důlní závěsná lokomotiva DLZ 110F 

Důlní dieselová lokomotiva typu DLZ 110F je trakční prostředek určený  

pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze profilu I 155 v horizontální 

rovině a v úklonech do 30 stupňů. [12] 

Lokomotivu je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a 

uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Dle Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (směrnice Evropského parlamentu 

a Rady EU 94/9/ES) je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Lokomotiva splňuje 

požadavky Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 

2006/42/ES). [12] 

Základní částí lokomotivy jsou dvě kabiny, motorová část s dvěma hnacími 

jednotkami a jedna až pět přídavných hnacích jednotek. [12] 

Motorovou část tvoří dieselový motor a hydraulický pohon. Motor je čtyřdobý, 

čtyřválcový. Je upraven pro použití v důlních podmínkách ochranou sacího a výfukového 

traktu zařízením zamezujícím iniciaci výbuchu metanu a jeho přenesení do nechráněné 

atmosféry. Výfukové plyny jsou chlazeny vodou ve speciální výfukové skříni tak,  

aby jejich výstupní teplota nepřesáhla 70°C. Spouštění motoru  

se provádí hydraulickým startérem. [12] 

Pracovní režim lokomotivy, rychlost, ujeté moto-hodiny, tlakové a teplotní 

hodnoty diesel-hydraulického agregátu jsou sledovány elektronickým kontrolním  

a bezpečnostním systémem. Při překročení určených hodnot dojde k vypnutí motoru  

a zastavení nebo zabrzdění lokomotivy. [12] 

Hnací jednotka tvoří konečný trakční prvek, zajišťující přenos kroutícího 

momentu na hnací kladky s polyuretanovou třecí vrstvou a kolej, po které se lokomotiva 

pohybuje. Hnací jednotka je tvořena dvěma pomaloběžnými hydromotory a odlehčovací 

stacionární brzdou s funkcí brzdy havarijní. Při překročení nastavené rychlosti se tento 

brzdový systém automaticky iniciuje a lokomotivu zabrzdí. [12] 

Lokomotivu smí obsluhovat pouze řidič určený organizací, který splňuje 

podmínky a předpisy příslušného báňského úřadu podle § 225 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 

Sb. v platném znění. [12] 
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Obrázek 14 Důlní závěsná lokomotiva DLZ 110F. [12] 

 

3.5.4 Hydraulický přepravní vozík HPV TDS 80 a HPV TDS 120 

Nosný hydraulický přepravní vozík, popřípadě jejich soupravy vozidel, které  

se dodávají ve dvou provedeních a to v provedení typové řady HPV TDS 80 a typové řady 

HPV TDS 120 (dále jen HPV TDS), podle tažné síly trakčního prostředku 80 kN nebo 120 

kN, kde rozdíl v tahu je zřejmý nejen podle značení, ale i v použitém spojení HPV TDS  

a spojovacího táhla. Pro 80 kN je spojovací čep Ø 30 mm zasunut horizontálně do HPV 

TDS a pro 120 kN je spojovací čep Ø 40 mm zasunut svisle. [13], [14] 

HPV TDS sestává z nosného vozíku, na kterém je uložený pomocí čepového 

spojení hydraulický rotační kladkostroj, popřípadě hydraulický rotační kladkostroj  

s blokací a planetovou převodovkou. Maximální nosnost HPV TDS je 4000 kg  

při nastaveném maximálním pracovním tlaku v jeho hydraulickém obvodu 16 MPa. [13], 

[14] 

HPV TDS je určený ke zvedání a spouštění břemen, popřípadě břemen zvláštních, 

přepravovaných, popřípadě dopravovaných po trati závěsné dráhy s nosným profilem I 155 

nebo profilem s ním kompatibilním. [13], [14] 

HPV TDS svým provedením umožňuje také provoz v prostorách plynujících dolu 

s nebezpečnými atmosférickými podmínkami 2 dle ČSN EN 1127-2+A1 a v prostorách  

s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu, zařazených podle § 232 odst. 1 písm. b) 

a § 233 odst. 1 písm. b), (Sk. I kat. M2 dle přílohy č. 1 NV č. 23/2003 Sb.) Vyhlášky ČBÚ 

č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisu, včetně dolů s nebezpečím průtrží hornin a 
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plynu a dolů zařazených mezi nebezpečné důlními otřesy, s výjimkou prostor s 

nebezpečím výbuchu metanu zařazených podle § 242 odst. 3, téže Vyhlášky. [13], [14] 

 

Tabulka 10 Technické parametry HPV TDS 80 a HPV TDS 120. [13,14] 

Nosný profil tratě ZD                                          I 155 (I 140E nebo jiný kompatibilní) 
Minimální poloměr vodorovných zatáček tratě ZD                                                4 m 
Minimální poloměr svislých zatáček tratě ZD                                                       8 m 
Max. rychlost jízdy soupravy po trati ZD                                                         2,5 m/s 
Max. úklon tratě ZD                                                                                             30º 
Max. tažná síla trakčního prostředku pro HPV TDS 80 (120)               80 kN (120 kN) 
Max. nosnost                                                                                               4 000 kg 
Nosné řetězy 13x36 T8 DIN 5684                                                                 3 až 6 m 
Rychlost zdvihu při průtoku oleje 30 dm3/min                                             0÷2 m/min 
Max. tlak hydraulické kapaliny                                                                       16 MPa 

 

 

Obrázek 15 HPV TDS 80 DUO [13] 

3.5.5 Hydraulické manipulační zařízení HMZ TDS 20 DUO  

Hydraulické manipulační zařízení HMZ TDS 20 (viz příloha č. 7), se používá 

k manipulaci s běžnými nadrozměrnými břemeny, při jejichž dopravě nebo manipulaci 

nelze dodržet mezery na dopravní cestě, stanovené Vyhláškou ČBÚ č. 22/89 Sb., 

v platném znění a těžkými břemeny, jejichž hmotnost přesahuje 4 000 kg, na závěsné dráze 

s profilem I 155 nebo s profilem s ním kompatibilním. [15] 

Zařízení je poháněno hydraulickým olejem z vhodného zdroje (závěsná 

lokomotiva nebo nezávislý hydraulický agregát). Souprava může být tažena nebo tlačena 

trakčním prostředkem s nezávislým pohonem (např. lokomotivou) nebo tažena lanem 

navíjeným na buben. [15] 
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Tabulka 11 Technické parametry HMZ TDS 20 DUO. [15] 

Nosný profil                                  I 155 ( I 140 E dle DIN nebo kompatibilní)                                                      
Minimální poloměr vodorovných zatáček                                                                     4 m 
Minimální poloměr svislých zatáček                                                                             8 m 
Max. rychlost jízdy soupravy                                                                                     2 m/ s 
Max. úklon trati                                                                                                              30° 
Max. tažná síla trakčního prostředku                                                                        120kN 
Maximální nosnost                                                                                           2 . 20 000kg 
Tažný řetěz                                                                                               16 . 48 DIN 5687 
Max. rozdíl v zatížení jednotlivých řetězů 
Při volné délce řetězů 900 mm                                                                                    10 % 
Pracovní zdvih, přestavitelný                                                                                    1,64 m 
Čas zdvihu na výšku 1 m při průtoku 30dm/min                                                           60 s  

 

 

 

Obrázek 16 HMZ TDS 20 DUO. [15] 

 

3.5.6 Hydraulické přepravní zařízení HPZ TDS 20 DUO 

Hydraulické přepravní zařízení typu HPZ TDS 20 DUO (viz příloha č. 5),  

se skládá z osmi vozíků typ HMZ 5t spojenými čepy po dvojicích čtyřmi kusy mezivahadel 

HMZ. Tato mezivahadla jsou spojeny jednou spojovací tyčí 120 kN. Uprostřed na nosných 

skříních jsou na čepech otočně uloženy, dvě vahadla HPZ, každý s nosností 10 tun. 

Kladkostroje HPZ jsou vybaveny mechanickým blokováním hydromotoru. [16] 
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 K zavěšování mechanizované výztuže se doporučuje řetěz 16x48, každý 

s nosností 10 tun se zavěšovacími háky, které se zavěsí na úchytné body mechanizované 

výztuže a nosný řetěz je vykrácen a zavěšen v rameni zdvíhacího zařízení přes ozubená 

kola kladkostroje, pomocí čepů zajištěných korunovou maticí. [16] 

Ovládání zvedání a spouštění sekce je řešeno dvousekčními hydraulickými 

páčkovými ovladači, samostatnými pro každý kladkostroj. Zařízení je poháněno 

hydraulickým olejem z vhodného zdroje (závěsná lokomotiva nebo nezávislý hydraulický 

agregát) s technickými parametry uvedenými v návodu používání. [16] 

 Souprava může být tažena nebo tlačena trakčním prostředkem s nezávislým 

pohonem (lokomotivou) nebo tažena lanem navíjeným na buben vrátku. [16] 

 

Tabulka 12 Technické parametry HPZ TDS 20 DUO. [16] 

Nosný profil tratě ZD                                          I 155 (I 140E nebo jiný kompatibilní) 
Minimální poloměr vodorovných zatáček tratě ZD                                                4 m 
Minimální poloměr svislých zatáček tratě ZD                                                       8 m 
Max. rychlost jízdy soupravy po trati ZD                                                         2,5 m/s 
Max. úklon tratě ZD                                                                                             30º 
Max. tažná síla trakčního prostředku pro                                                         120 kN 
Max. nosnost HPZ TDS 20 DUO                                                                      40 tun 
Nosné řetězy 13x36 T8 DIN 5684                                                                        4 m 
Pracovní zdvih HPZ TDS 20 DUO, přestavitelný standard                                     2 m 
Rychlost zdvihu při průtoku oleje 30 dm3/min                                         0÷1,5 m/min 
Max. tlak hydraulické kapaliny                                                              16+10% MPa 

 

 

Obrázek 17 HPZ TDS 20 DUO. [16] 
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3.5.7 Brzdný vozík BT30 

Brzdný vozík typu BT30 je mechanicko-hydraulické samonosné havarijní brzdné 

zařízení s plynulým brzdným účinkem, určené pro provoz na závěsné dráze těžkého typu 

(dopravní cesta ve formě jednokolejné tratě tvořené sekcemi nosných profilů I 155 nebo 

jinými s ním kompatibilními, ukotvených na vybudované důlní výztuži, popř. svornících  

s vyhovující únosností v dílech ražených v únosné hornině např. řady ZD 24A, B, C, 

C/100, D/130 apod.) pro účely speciální dopravy břemen nadměrných hmotností  

při dopravě lanem, závěsnou lokomotivou nebo jiným trakčním prostředkem. [17] 

Jeho funkce spočívá v tom, že zabezpečuje soupravu a její části (nosné vozíky, 

zvedací zařízení, břemena, apod.) proti ujetí a ohrožení bezpečnosti provozu tím,  

že při překročení nastavené přepravní rychlosti svými čelistmi, osazenými ostrohrannými 

tělísky z tvrdokovu, sevře stojinu profilu tratě. S jištěnou soupravou je spojen pomocí 

speciálních spojovacích tyčí. [17] 

 

 

Obrázek 18 BT30. [17] 
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4. Technicko-ekonomické zhodnocení 

Na začátku vše probíhalo dle stanoveného časového harmonogramu, který byl 

nastaven tak, aby již v něm bylo zohledněno použití nové technologie.  V této části se 

projevili pozitivně zkušenosti pracovníků strojního úseku při likvidaci vybavení porubu, 

kdy došlo k časové úspoře čtyř dnů. 

Problémy se začaly objevovat při samotné logistice. Dopravní trasy nebyly 

dokonale připraveny k transportu takovýchto nadměrných břemen. Nejen hmotnost,  

ale především rozměry přepravovaných částí dobývacího komplexu začaly dělat značné 

problémy. Nutné bylo přistoupit k úpravám dopravních cest po průjezdu břemen  

a k přibírkám počvy pro zvětšení světlé výšky profilů důlních děl především pro transport 

nedemontované sekce mechanizované výztuže vážící něco okolo 27-mi tun. Tyto úpravné 

práce na závěsné drážce ZD 24D/130 a zmáhací práce spojené s přístřílkou počvy značně 

zatěžovaly časově celou dobu akce. Zvýšená směnnost nutná k provedení výše uvedených 

prací měla negativní vliv především na ekonomickou stránku. Dalším a to posledním 

špatným počinem bylo rozhodnutí vyzkoušet při tomto přímém překlizu zcela nové typy 

závěsné lokomotivy DLZ 210F. Tento typ závěsné lokomotivy potřebuje daleko větší 

rádius zatáčky a tím i samozřejmě více prostoru oproti staršímu typu DLZ 110F. Z tohoto 

důvodu docházelo často při průjezdu k deformaci oblouků závěsné drážky. Také v tahu 

docházelo k deformaci závěsné drážky vlivem tíhy břemene a současným přítlakem vysoce 

výkonné závěsné lokomotivy. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k použití dvou méně 

výkonných závěsných lokomotiv typu DLZ 110F, kdy jedna břemeno táhla a druhá tlačila. 

Nakonec se vše časově splnilo a to hlavně díky použití nových přepravních 

hydraulických zařízení HPV TDS, HMZ TDS 20 DUO a HPZ TDS 20 DUO spojených 

s trakčními prostředky, které svými parametry dokázali pojmout celou nedemontovanou 

sekci a dopravit ji na místo upínání a tím ušetřili čas nutný k demontáži a následné montáži 

mechanizované výztuže. Nasazení nové technologii a pečlivá příprava se také projevily  

při bezúrazovém průběhu akce. Na tento faktor měla vliv také zkušenost, souhra a znalosti 

zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. 
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Závěr 

Nová technologie dobývacích a razicích komplexů, zařazené do programu POP 

2010, se výrazně podílí na těžbě v rámci společnosti OKD, a.s. Produkce, ale především 

efektivita, s jakou je schopna vydobýt jednu tunu, určují její konkurenceschopnost 

v současné nelehké ekonomické situaci. Také z  tohoto důvodu je třeba si osvojit nová 

zařízení, která jsou v moderním pojetí hornictví neustále zdokonalována.   

Nové technologie nám nezajišťují nejen vysokou a kvalitní dobyvatelnost,  

ale a to především, zvyšují bezpečnost práce. V tomto odvětví průmyslu dochází k mnoha 

úrazům a zdravotním komplikacím pracovníků, z důvodu vystavení mnoha negativním 

faktorům vyplývajících ze samé podstaty hornické činnosti, jako jsou otřesy, průtrže uhlí  

a plynu, prašnost, hluk, vibrace, mnoho dalších. Právě proto jsou nové technologie  

vždy přínosem.  

Tato práce popisuje technologické vybavení nutné k přímému překlizu 

dobývacího komplexu porubu, pracovní postupy používané v současnosti společností OKD 

a.s. V práci jsou v poslední části uvedeny také problémy spojené s touto akcí, jako jsou 

profily důlních děl a ne vždy dobře připravené dopravní trasy, ale na druhou stranu je  

na místě vyzvednout zručnost, souhru a cílevědomost zaměstnanců, kteří dokážou 

okamžitě a skvělé reagovat na jakýkoliv problém, který se při takových akcích vyskytne. 

Přesto, i tady, je pořád co inovovat, vylepšovat a „vychytávat mouchy“, a proto je 

třeba tyto technologie prezentovat a poukazovat na chyby, abychom je mohli vyeliminovat. 

Nové technologie jsou značným přínosem jak v oblasti ekonomické, tak i v oblasti 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 
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