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 Anotace diplomové práce 

EHLER, V. Simulační model pro účely úspor elektrické energie linek pásových 

dopravníků na uhelných hlubinných dolech, Ostrava:Institut 545 VŠB – TU Ostrava 

2008, 53 s., Diplomová práce, vedoucí: prof. Ing. Alois BURÝ, CSc. 

 

Na našich i světových hlubinných dolech stále dominuje jako transportní prvek 

dobývané horniny pásový dopravník. Z hlediska úspor elektrické energie je 

nejpodstatnější částí pásového dopravníku jeho poháněcí stanice. S vývojem 

technologií a náročnosti podmínek pro dobývání, firmy zabývající se výrobou důlních 

strojů nezůstávají pozadu. V posledních letech stoupají především výkony u poháněcích 

stanic dopravníků. Tato skutečnost má za následek stále větší spotřebu elektrické 

energie. Je tak třeba hledat cesty jak odebíranou elektrickou energií šetřit. 

Cílem této diplomové práce bylo tedy rozebrat některé způsoby jak elektřinu šetřit 

vytvořením modelů pro simulaci těchto případů. Program také bude simulovat 

vlastnosti automatiky na uhelných hlubinných dolech i s ohledem na energetickou 

stránku problému. 

Annotation of Thesis 

EHLER, V. Simulation model for purposes of electrical energy conservation of  belt 

conveyors lines on coal deep mines, Ostrava:Institute 545 VŠB – TU Ostrava 2008, 53 

p., Thesis, Head: prof. Ing Alois BURÝ, CSc. 

 
Both our and foreign deep mines still use a belt  conveyer for transporting the 

underground extraction as their dominant part .When taking electrical energy 

conservation into account, driving station is the most important part of the belt 

conveyer. As the technology and  mining conditions demands have been much 

developed recently, firms concerning mining machinery productions try not to stay 

behind.What have been mainly rising during last years are power outputs of belt 

conveyer driving stations. This leads to higher and higher consumption of electrical 

energy. We should then find the ways to economize the drawn energy. 

The aim of this diploma work has been to show some kinds of electrical energy 

conservation by forming models for simulation of these cases. The programme will also 

simulate automation characteristic in coal deep mines h having an energetic part of the 

problem in mind. 
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 Seznam použitých veličin 

 

W  [MWh]... odebíraný příkon 

WCE   [Kč]…odebíraný příkon přepočtený na cenu. 

k  [ks]… počet elektromotorů v poháněcí stanici  

P  [kW]… výkon jednoho elektromotoru  

T  [s]… čas náběhu jednoho dopravníku  

l  [ks]… počet pásových dopravníků běžících naprázdno navíc při klasickém způsobu 

rozjezdu linky 

x  … počet pracovních dní v roce  

Ce  [Kč]… cena jedné megawatthodiny  

thod  [hod]…čas v hodinách  

tmin  [min]…čas v minutách  
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1. Úvod 

Spotřeba elektrické energie jak ve světě, tak i v ČR stále roste. Jednou možností je 

na stále větší poptávku odpovídat budováním a otevíráním nových elektráren. Jinou je 

elektrickou energií šetřit. Hornictví u nás má dlouholetou tradici. Má také nemalý podíl 

na celkové spotřebě elektřiny. Pokud budu brát v úvahu jen podnik OKD a.s., tak 

náklady na materiál a energii za rok 2006 činí 2,826 mld. Kč. 

V této práci budu chtít upozornit na fakta vedoucí ke snížení odebírané energie a 

tedy i finančním ušetření. Čísla, ke kterým dojdu nebudou nijak závratné a jistě 

revoluci ve spotřebě energií nezpůsobí, ale myslím si že každá cesta jak elektřinu 

ušetřit je krok dopředu. 

Diplomovou práci jsem rozdělil na šest hlavních částí: 

Úvod se věnuje nastínění situace a shrnutí cílů diplomové práce. 

Analýza pásových dopravníků - Budu zde analyzovat informace a parametry 

potřebné k dalším pracím na modelech a na programu. V první části uvedu druhy a 

dělení dopravníků obecně, dále se budu věnovat jen pásovým dopravníkům. 

Model v MS Excel - Rozeberu situaci odtěžení na dole ČSA. Popíšu základní 

odtěžovací schéma dolu, zmíním se o použitých dopravnících i o systému odtěžení. 

Potom rozeberu 2 způsoby jak šetřit elektrickou energii na uhelných hlubinných dolech 

s praktickou ukázkou výpočtů. Prvním bude vypínání linek při jejich chodu naprázdno 

po určitou dobu. Model aplikuji na strukturu důlních dopravníkových linek dolu ČSA. 

Druhým pak rozdíl v různých druzích rozjezdu stejné linky. V modelech vytvořených 

v MS Excel bude možno zadávat hodnoty, ty se následně budou přepočítávat na 

potenciálně ušetřené megawatthodiny a Kč. 

Program v jazyce C - Program by měl být interaktivní pomůckou pro jednoduché 

a rychlé nasimulování a vypočtení odebíraných příkonů jednotlivých linek. Ukáže také 

různé druhy rozjezdu stejných linek. Animačně ztvární rozjezdy linek, jejich zastavení, 

vstup poruchy, chod naprázdno a další funkce. 

Aplikace modelů na příkladu z praxe - Zde bude podstatnou části aplikace 

vytvořených modelů na určité dopravníkové lince, kterou vyberu ze schématu odtěžení 

na dole ČSA. Nejprve nasimuluji na této lince rozdíl v rozdílných druzích rozběhu. Na 

tuto část naváže aplikace programu s výpočtem výsledných hodnot. 

Závěr pak shrnuje podstatná fakta týkající se celé mé diplomové práce. 
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 2. Analýza pásových dopravníků 

2.1 Doprava materiálu na uhelných hlubinných dolech 

Nezbytnou součástí při důlní činnosti je odtěžování dobývaného materiálu 

z ražených chodeb, či uhlí z porubů. 

 

2.1.1 Dělení dopravy podle plynulosti: 

- Plynulá (kontinuální) 

o Pásové dopravníky 

o Pásové dopravníky se spodní dopravní větví 

o Jednovětvové pásové dopravníky 

o Lanopásové dopravníky 

o Řetězopásové dopravníky 

o Pásové dopravníky pro strmou dopravu 

o Hřeblové dopravníky 

o Doprava samospádem 

o Žlabové dopravníky 

o Článkové dopravníky 

o Vibrační dopravníky 

o Potrubní 

- Přerušovaná (kyvadlová) 

o Lokomotivní 

o Lanová 

o Řetězová 

o Skipová 

 

2.1.2 Dělení dopravy podle sklonu: 

- Vodorovná (horizontální, či mírně ukloněnou do 50 ‰) 

- Úklonná ( úklon větší než 50 ‰) 

- Svislá (45° až 90°) 

 

Dále se již budu věnovat pouze pásovým dopravníkům, tedy vodorovné, či mírně 

ukloněné dopravě horniny. 
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 2.1.3 Pásové dopravníky 

Nejrozšířenější způsob dopravy v uhelných hlubinných dolech v České republice. 

Tento druh dopravy horniny je nejefektivnější pro jeho relativně nízkou prostorovou 

náročnost a velkou možnost automatizace. Jsou tedy určeny pro dopravu těživa a jiných 

materiálů v důlních dopravních chodbách, především v úsekové dopravě. Konstrukčně 

jsou přizpůsobeny pro uložení přímo na počvě důlního díla nebo pro zavěšení na jeho 

výztuž. 

 

2.1.4 Části pásových dopravníků 

Pásový dopravník se skládá z devíti základních částí: 

1 – Poháněcí stanice 

2 – Výložník 

3 – Výsypná hlava 

4 – Trať 

5 – Napínací zařízení pneumatické 

6 – Přesypová stolice 

7 – Vratná stanice  

8 – Čelní stěrač 

9 – Spodní stěrač 

 

 
Obrázek 1 – Části pásových dopravníků 
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 Pro výpočty, které provádím v jednotlivých částech této práce je důležité určit 

příkony dopravníků, tzn. znát typy poháněcích stanic pásových dopravníků 

používaných na hlubinných dolech. V českých hlubinných dolech je největším 

dodavatelem pásových dopravníků firma Ostroj Opava a.s.. Proto veškeré údaje o 

typech poháněcích stanic jsou čerpány od tohoto výrobce. 

 

2.1.5 Poháněcí stanice pásových dopravníku 

Je mnoho aspektů, podle kterých se určuje, jakou poháněcí stanici je třeba použít 

k příslušným dopravníkům. Jedná se o množství dopravované horniny, o sklon (od 

horizontálního po dovrchní dopravu maximálně osmnáct stupňů a úpadní dopravu 

maximálně čtrnáct stupňů), o délku dopravníku. Volba poháněcí stanice je na 

projektantech linek pásových dopravníku, po důkladných rozborech dané situace. 

Poháněcí stanice pásových dopravníků se skládá z 5 základních částí, viz obrázek 

2: 

1. poháněcí buben 

2. elektromotor (v plynujících prostředích jsou elektromotory provedeny 

v nevýbušném provedení) 

3. spojka 

4. brzda 

5. převodovka 

 

Obrázek 2 – poháněcí stanice 
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Typy poháněcích stanic od firmy Ostroj Opava a.s.. V tabulce jsou uvedeny pouze 

hodnoty důležité pro mou další práci. Neuvádím zde tedy další parametry, které se 

běžně u poháněcích stanic uvádí jako například průměr poháněcího bubnu, šířka pásu, 

maximální délka dopravníku a podobně.: 

 

výkon [kW] 

počet 

elektromotorů 

[ks] rychlost [m/s] pro dopravníky typového označení 

250 4 3,15 - 4,0 TP1001, TP1000, TP1200, TP1201 

250 2 2,5 - 4,0 TP1001, TP1000, TP1200, TP1201 

160 4 2,0 - 4,0 TP1001, TP1000, TP1200, TP1201 

100 4 1,6 - 4,0 TP1001, TP1000, TP1200, TP1201 

75 3 1,6 - 3,15 TP1001, TP1201 

75 2 1,6 - 2,5 TP801 

55 2 1,25 - 2,5 TP630A 

40 2 1,25 - 1,6 TP630A 

30 2 1,25 - 2,5 TP400C 

30 1 1,25 - 2,5 TP800 

22 2 1,25 - 2,5 TP400B 

Tabulka1 – technické údaje poháněcích stanic Ostroj Opava. a.s. 

 

V nabídce Ostroje je tedy několik typů poháněcích stanic pro různé typy pásových 

dopravníků. Viz [6] 

 

2.2 Řízení linek pásových dopravníků 

Při řízení linek pásových dopravníků na uhelných hlubinných dolech se 

setkáváme s různými automatickými systémy (MJM 20, PROMOS, APD 1,  MTA). 

Tyto systémy obecně musí zajišťovat tyto funkce: 

- nucené vysílání varovného signálu podél celé linky (akustického, světelného či 

kombinovaného) po dobu pěti sekund před rozjezdem linky. 

- Automatické postupné spouštění a zastavování dopravníků v lince 

s regulovatelným časovým intervalem mezi zapnutím pohonu dalšího dopravníku 

- Zpětné hlášení provozu a poruch dopravníků linky na místo obsluhy linky 

- Oboustranná signalizace podél celé dopravní tratě 
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 - Automatické vypnutí vadného dopravníku a všech na něj navazujících při 

přetržení, nebezpečném prokluzu nebo při vytvoření „manžety“ apod. a 

znemožnění jeho opětovného spuštění do odstranění poruchy 

- Při zahlcení přesypu zastavení všech dopravníků proti směru dopravované horniny 

od zahlceného přesypu až do doby, kdy se hornina odtěží 

- Zastavení libovolného dopravníku z kteréhokoliv místa podél tohoto dopravníku a 

tím zastavení všech dopravníků proti směru dopravy, avšak jejich spuštění pouze 

z určitého místa 

- Nezávislé ovládání jakéhokoliv dopravníku od jeho hnací stanice 

- Spuštění libovolného počtu dopravníků v lince počínaje dopravníkem od výsypu do 

vozíků 

- Při dopravě mužstva na pásech okamžité zastavení pásů, přejede-li dopravovaná 

osoba přes zajišťovací uzávěru 

- Automatické skrápění na přesypech v době, kdy dopravníky jsou v provozu a 

dopravují horninu 

- Je-li namontováno protipožární zařízení, automatické zastavení všech dopravníků 

linky při vzniku požáru na pásové třídě. [1] 

 

Pro možnost rozboru úspor elektrické energie linek pásových dopravníků jsou 

důležité automatizované rozjezdy linek, vypínání linek a nejpodstatnějším bodem, který 

rozebírám podrobně v mé diplomové práci, je jejich nezatížený chod. To znamená, že 

linka, nebo její část je v provozu, ale ještě, respektive už, nedopravuje horninu. U 

takovéto situace je nejdůležitější doba po kterou je takto běžící linka v provozu. Obecně 

se uvádí že doba pro vypnutí linky běžící naprázdno se nastavuje na 10 až 20 minut. To 

je závislé na situaci. Pokud se jedná o krátké přerušení dobývání dobývacího (razícího) 

stroje, linka se nechává v provozu, aby nedocházelo ke ztrátám v těžbě z důvodů čekání 

na rozjezd celé linky. Pokud jde o delší vypnutí dobývacího (razícího) stroje či 

závažnější závadu, je na místě linku vypnout. Pro stanovení doby kdy se linka vypíná a 

kdy ne, je třeba hlubších znalostí závislosti četností prostojů dobývacího (razícího) 

stroje na její délce. Z provozních zkušeností vyplývá, že nejvíce prostojů je kratších než 

pět minut a prostojů delších než pět minut je v průměru deset až třicet denně na každém 

pracovišti. 
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 2.2.1 Klasický způsob rozjezdu jedné linky: 

Dopravníky se zapínají proti směru dopravované horniny, tzn. Od 

nejvzdálenějšího dopravníku od porubu či čelby po nejbližší. Dopravník blíže k čelbě či 

porubu se zapíná až ve chvíli, kdy je dopravník navazující (tedy ten dále od čelby či 

porubu) na padesáti procentech jmenovitého výkonu. Takto se zapnou všechny pásové 

dopravníky linky. Podle obrázku 3 se rozjezd děje od devátého dopravníku po první. 

Poté se spouští porubový dopravník a následně dobývací stroj. Spustit odtěžování 

horniny je možno až je celá dopravní linka v provozu. Tímto způsobem rozjezdu se 

v mém programu (viz 2. bod zadání diplomové práce) řídí linky č.1 a č.3. 

V historii bylo vymyšleno i jiných způsobů rozjezdů linek pásových dopravníků. 

Jedním z nich je systém rozjezdu po skupinách třech dopravníků proti směru dopravy 

horniny v jedné skupině, avšak skupiny se rozjíždějí po směru dopravy. Tento systém je 

samozřejmě použitelný jen ve specifických situacích. Podmínkou je celkový počet 

devíti pásových dopravníků. Tento způsob rozjezdu dopravníkových linek jsem označil 

jako ´3-3-3´. 

2.2.2 Způsob rozjezdu linky ´3-3-3´:  

Uvažujme takto označené jednotlivé dopravníky. Viz obrázek 3. 

Dopravníky se zapínají tímto způsobem: jako první se rozjíždí dopravník č. 3. Jakmile 

třetí dopravník dosáhne padesáti procent jmenovitého výkonu, nabíhá dopravník č. 2. 

Takto se spustí i dopravník č. 1, se kterým se následně rozbíhá i porubový dopravník. 

Po dosažení padesáti procent jmenovitého výkonu prvního dopravníku se zapíná 

dopravník číslo 6. Následují dopravníky číslo 5 a číslo 4. Opět až čtvrtý dopravník 

dosáhne padesáti procent jmenovitého výkonu začne se spouštět dopravník č. 9, dále 

dopravníky č. 8 a č. 7. Rozběh tedy probíhá po skupinách třech dopravníku po směru 

dopravy uhlí. Důležitým rozdílem je rozjezd porubového dopravníku po náběhu 

prvních tří dopravníků (č.3, č.2 a č.1). Tím umožňuje následné spuštění odtěžování uhlí 

z porubu a tím využití již jedoucích dopravníků, zatímco zbytek linky teprve nabíhá. 

Způsobem rozjezdu ´3-3-3´ se v mém programu řídí pouze linka č. 2. 

 

Obrázek 3 – schéma označení jednotlivých dopravníku v lince 
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3. Vypracování modelu v MS Excel pro možnost rozboru úspor 

elektrické energie linek pásových dopravníků na uhelných 

hlubinných dolech 

 
Ve vypracování této části diplomové práce se budu věnovat dvěma způsobům jak šetřit 

elektrickou energii. První z nich je známý způsob vypínání dopravníků běžících naprázdno 

aplikovaný na schéma odtěžení na dole ČSA, druhý potom rozbor situace při rozběhu dvou 

stejných linek dvěmi různými způsoby. Při vypínání linek běžících naprázdno kladu důraz na 

dobu, po kterou běží naprázdno, a velikost příkonů poháněcích stanic. V druhé části kladu 

důraz na rozdíl v počtu běžících dopravníků naprázdno při rozbězích a jejich energetickou 

náročnost. 

 

3.1  Rozbor dopravního odtěžení na dole ČSA 

V Ostravsko – Karvinském revíru je 5 činných dolů a to důl ČSM, Lazy, Paskov, 

Darkov a důl ČSA. Poslední jmenovaný jsem si vybral k aplikaci vytvořených modelů, 

z důvodu dostupnosti potřebných informací. V minulosti byly vytvořeny diplomové práce 

týkající se dolu ČSA, ze kterých jsem čerpal tyto informace. 

Na dole ČSA je používáno pro dopravu uhlí jak pásových, tak hřeblových dopravníků. 

Pásových dopravníků je sto dvacet šest o celkové délce 21317 metrů a hřeblových šest o 

celkové délce 455 metrů. Hlavním dodavatelem zařízení je firma Ostroj Opava a.s 

s dopravníky označenými TP (pásové) a TH (hřeblové). Ovšem vyskytují se zde i dopravníky 

firmy OKD, Bastro a.s. s označením BELT. Šíře dopravních pásů jsou 600, 800 a 1000 

milimetrů pro dopravu z čeleb a porubů. Úsekové odtěžení zajišťují dopravníky s šířkou pásu 

1200 a 1000 milimetrů. Pro centrální odtěžení jsou z kapacitních důvodů použity dopravníky 

s šíří pásu 1000, 1200 a 1400 milimetrů. 

 

3.1.1 Základní charakteristika dopravního systému: 

Na centrální odtěžení na lokalitě Jan-Karel z kry č. 11 navazuje úsekové odtěžení z kry 

č.8. To společně s odtěžením z kry č. 4 je odtěženo do zásobníku č.4 a dále přetěženo do 

zásobníku č.1. Do téhož zásobníku je zajištěno přetěžování z lokality Doubrava, úsekové 

odtěžení porubu ve kře č. 3, čtyřicáté sloji a také odtěžení ze 7. kry čtyřicáté sloje. Veškerá 

těžba je dopravována na povrch skipovou výdušnou jamou ČSA3. 
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Na lokalitě Doubrava je na centrální pásové odtěžení z oblasti kry č. 14 napojeno 

úsekové odtěžení z ker č. 1, č. 3, č.7. a také je zde ještě napojen porub ve kře č. 4, čtyřicáté 

sloji. To je pak napojeno na centrální odtěžení na lokalitu Jan-Karel, avšak před napojením je 

vytvořena přetěžovací smyčka s možností usměrnění toku těživa a využití skipu na jámě DOI 

k dopravě na povrch..Těžení na povrch Doubravy je využíváno pouze v případech poruchy 

odtěžení magistrály mezi lokalitami.Viz [3] 

 

 

 

Obrázek 4 – četnost typů dopravníků na dole ČSA 

 

 

V mé diplomové práci se však zabývám pouze dopravníky pásovými. To znamená jen 

modely TP800, TP1000, TP1001, TP1200, TP1201, BELT1200 a BELT1400. Celé schéma 

dopravního odtěžení na dole ČSA je na obrázku číslo 5. 
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3.2 Úspora elektrické energie při vypínání jedoucích nezatížených 

dopravníků. 

 

3.2.1 Stavba modelu 

Model v MS Excel jsem vytvořil na základě hodnot z praxe uvedených v předchozí 

kapitole. Vychází především z tabulky poháněcích stanic Ostroj Opava a.s., viz tabulka 1. 

Model jsem aplikoval na strukturu důlních dopravníkových linek na dole ČSA, viz obrázek 5. 

Nejprve jsem vytvořil tabulku linek podle počtu jednotlivých dopravníků v linkách ze 

schématu odtěžení na dole ČSA s poli pro zadávání hodnot pro poháněcí stanice dopravníků. 

Další měnitelnou hodnotou je doba, po kterou by linky potenciálně běžely naprázdno. 

Měnitelné hodnoty jsou v šedých polích tabulky, násobitel pro přepočty v zelených polích a 

výsledné v oranžových polích tabulky na obrázku 6. Pro zadání ceny v Kč do tabulky stačí 

změnit první hodnotu u každé linky (jediná v šedém poli) a ostatní hodnoty se změní samy (už 

v zelených polích). Násobitel v modelu představuje převod minut na hodiny, aby bylo možno 

počítat dále s kilowatthodinami či megawatthodinami. 

 

3.2.2 Model aplikovaný na schéma odtěžení na dole ČSA 

Jelikož nejedna dopravníková linka se skládá jak z pásových dopravníků, tak i 

z hřeblového dopravníku, tyto se do celkové spotřeby energie nezapočítávají. Model tedy 

hodnotí pouze dopravníky pásové. Povětšinou se jedná o dopravníky od firmy Ostroj Opava 

a.s., od kterých jsem získal potřebné údaje o poháněcích stanicích. Avšak vyskytují se zde i 

dopravníky firmy OKD, Bastro a.s. typu BELT1200 a BELT1400 o kterých jsem informace o 

poháněcích stanicích nezískal. Usuzuji však, že u těchto dopravníků byly použity poháněcí 

stanice stejné jako u výrobků Ostroje o stejné šířce dopravního pásu. Jedná se tedy o poháněcí 

stanice čtyřmotorové o výkonech každého elektromotoru 100 kilowatt nebo 160 kilowatt či 

verze dvoumotorová o 250 kilowattech výkonu jednoho elektromotoru. Nejsilnější verzí 

poháněcí stanice pak představuje čtyřmotorová stanice o výkonu každého elektromotoru 250 

kilowatt. 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 5 - schéma dopravního odtěžení na dole ČSA 
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Při kompletaci údajů jsem narazil na problém, kdy pro určitý typ dopravníku je 

udáváno více druhů poháněcích stanic o různých výkonech. Zadal jsem proto nejprve 

maximální hodnoty pro poháněcí stanice a posléze i minimální hodnoty výkonů 

poháněcích stanic. Výsledky jsem pak porovnal.  

 

 

 Odebíraný 
příkon [kW] 

Spotřeba za 10 min 
chodu naprázdno 

[MWh] 

Spotřeba za 10 
min chodu 

naprázdno [Kč] 
Maximální hodnoty 
poháněcích stanic 

84385 15,25 60317,87 

Minimální hodnoty 
poháněcích stanic 

35185 6,35 25117,17 

Tabulka 2 - Celkový příkon všech linek na dole ČSA: 

 

 

Z tabulky č. 2 je zřejmé, že rozdíl mezi výkony jednotlivých poháněcích stanic je 

více než dvojnásobný. To je přisouzeno hlavně tomu, že na dole ČSA je 

nejpoužívanějším dopravníkem typ TP1000 u kterého není výkon poháněcí stanice jasně 

dán, viz tabulka 1 a obrázek 4. Pokud by došlo k vypnutí linek jedoucích oněch deset 

minut naprázdno, mohlo by být ušetřeno až přibližně šedesát tisíc korun. Jedná se pouze 

o demonstrativní příklad. Situace, že všechny dopravníkové linky na celém dole jedou 

naprázdno, není pravděpodobná. 

Výsledné hodnoty vycházejí z modelu v MS Excel. Pro jeho rozsáhlost zde uvedu 

jen část z modelu. Model pro maximální hodnoty je uveden v příloze. Kompletní soubor 

se zadanými minimálními a maximálními hodnotami pro poháněcí stanice dopravníků a 

kompletními podklady je umístěn na přiloženém CD.  

Na obrázku č.6 vidíme tedy nástin, jak část modelu vypadá. Jednotlivé dopravníky 

v linkách jsou označeny jako na schématu důlních dopravníkových linek na dole ČSA, 

viz obrázek 5. Je tudíž možno si je vyhledat a určit polohu určitého dopravníku. Model 

ukazuje jak příkon jednotlivých dopravníků v lince, tak i celkový odběr jednotlivých 

linek v megawatthodinách i v Kč. 
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Obrázek 6 – nástin modelu pro výpočet úspor el. energie na dole ČSA 

 

3.2.3 Vzorce pro výpočet hodnot 

Vzorec pro výpočet spotřebované energie v kilowattech 

PkW *=    [kWh]   

 

Vzorec pro výpočet spotřebované energie v megawatthodinách 

 

1000

** hodtPk
W =   [MWh]     přičemž pro čas zadaný v minutách platí 

60
mint

thod =  
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Vzorec pro výpočet spotřebované energie v Kč 

ehodCE CtPkW ***=   [Kč] 

 

Ve výsledných polích (označena oranžově) jsou hodnoty, které jsou zdrojovými 

daty k vykreslení do jednotlivých grafů. Při každé změně jakékoliv měnitelné hodnoty 

v tabulce modelu okamžitě následuje změna v grafu, tedy jeho překreslení. 

 

3.2.4 Graf simulované spotřeby energie všech linek za danou dobu na dole ČSA. 

Jedná se o hodnoty spotřebovaného příkonu linek za danou dobu deseti minut na 

dole ČSA. Na ose x jsou čísla linek, jak jsou zaznačeny v tabulce modelu. (viz obrázek 

6).  

 

 
Obrázek 7 – spotřebovaná energie za deset minut chodu naprázdno na dole ČSA 

 

Z grafu vyplývá, že za určenou dobu deseti minut spotřebovala nejvíce elektrické 

energie linka číslo 5. Tato linka spotřebovala 2,20 megawatthodiny. Což je přibližně 

průměrná spotřeba elektřiny tříčlenné rodiny za celý kalendářní rok. 

 

3.2.5 Graf simulovaného energetického odběru linek za danou dobu v Kč 

Analogický graf vykresluje sloupce energetické náročností každé z linek 

dopravníků v přepočtu na Kč. Tedy ukazuje kolik Kč by bylo ušetřeno, za dobu 

nastavených deseti minut, po kterou linky běží naprázdno, při jejich vypnutí. 
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Obrázek 8 – graf potenciálně ušetřené energie při vypnutí linek v Kč 

 

Pro demonstraci modelu jsem použil jednotný čas běhu všech linek naprázdno a to 

deset minut. Je však možno pro každou linku nastavit jiný časový údaj. U uvedených 

grafů jsem také použil u dopravníků s přesně nespecifikovanou poháněcí stanicí, 

nejsilnější verzi elektromotoru. 

U grafů je také zřejmé, že byly v provozu všechny dopravníkové linky na dole 

ČSA. Pro použití jen některých linek je třeba pro dané linky nastavit časový údaj doby 

běhu na nulu. Tím se výsledná hodnota bude rovněž rovnat nule. V grafu se dané linky 

vykreslí pouze s hodnotovým údajem „0“. 

Dále je možno nechat vykreslit energetické náročnosti jednotlivých linek za danou 

dobu v megawatthodinách či Kč, nebo pouze čisté příkony zapnutých linek. 

 

3.3 Úspora elektrické energie při použití různých druhů rozjezdů 

stejných linek 

Podstatou řešení tohoto problému je rozdílnost v počtu dopravníků běžících 

naprázdno při rozjezdu do doby než je odtěžovaná hornina zatíží. Dále při rozboru 

situace zjistíme, že pokusný systém rozběhu 3-3-3 šetří nejenom energii, ale je i 

efektivnější kvůli možnosti dřívějšího spuštění dobývání (ražení) oproti klasické 

metodě. 
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3.3.1 Podmínky pro použití rozjezdu linky 3-3-3. 

- linka se skládá z devíti dopravníků 

- délka dopravníků 

- rychlost dopravníků 

 

V ideálním případě by byly všechny poháněcí stanice stejné, délka a rychlost 

dopravníků taktéž. V tomto případě by nebylo potřeba detailně rozebírat důlně 

technické podmínky pro určení typu poháněcí stanice a délku úseku dopravníku, aby 

události v jednotlivých intervalech souhlasily s tabulkou číslo 3. 

 

 

Tabulka 3 – časový vývoj dění při různých rozjezdech stejné linky 
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Tedy při klasickém rozjezdu linky běží v desátém časovém intervalu naprázdno 

všech devět dopravníků. U metody 3-3-3 běží naprázdno již pouze dopravníky číslo 7, 8 

a 9. Zbylé jsou už pod zatížením dopravované horniny. Zde je rozdíl šesti dopravníků 

běžících navíc v rozdílu metod rozjezdu. Jedná se o špičkový rozdíl, který je 

vypočitatelný z následujících vzorců. 

 

 

3.3.2 Vzorce pro výpočet ušetřené energie 

 

Základní vzorec pro výpočet ušetřené energie při použití rozjezdu linky typu 3-3-3 

 

1000

**** xltPk
W =     [MWh] 

 

a přepočet na  

 

eCE CWW *=       [Kč] 

 

 

 

3.3.3 Spotřeba energie a počet dopravníků jedoucích naprázdno při dvou různých 

druzích rozjezdu stejných dopravních linek 

 

V modelu, který je vytvořen v programu Microsoft Excel jsem podrobně rozebral 

rozdíl mezi jednotlivými způsoby rozjezdů stejných linek (a to linek č.2 a č.3 

v programu). Je zde možné pozorovat jasnou úsporu energie při způsobu rozjezdu 3-3-3, 

kdy dochází ke zkrácení doby mezi zapnutím linky a započetím dopravy dobývané 

horniny po dopravní lince. Jedná se o rozdíl šesti dopravníků jedoucích navíc naprázdno 

ve špičce u klasického způsobu rozjezdu. Rozdíl je patrný na následujících obrázcích, 

viz obrázek 9 a obrázek 10. Jakmile se dopravovaná hornina dostane na příslušný 

dopravník, v grafu se toto projeví jeho klesáním. Čili při započetí dobývání se 

v následujícím časovém intervalu graf láme směrem dolů.  

 



 

 

 

Obrázek 9 – model rozdílnosti rozběhů linky – stejné poháněcí stanice 

 



 

 

 

Obrázek 10 – model rozdílnosti rozběhů linky – různé poháněcí stanice 
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Obrázek č. 9 znázorňuje  model dvou stejných linek pouze v případě, že všechny 

poháněcí stanice jednotlivých dopravníků jsou stejného typu (čili výkonu a počtu 

elektromotorů). To je aplikovatelné jen na ideální linku, která má všechny dopravníky 

stejně dlouhé, o stejné rychlosti dopravy. Nebo na dopravníky například dvojnásobně 

delší, ale s dvojnásobnou rychlostí dopravy, aby se časový rozdíl mezi navazujícími 

dopravníky srovnal.  

Jakmile se dopravovaná hornina dostane na příslušný dopravník, v grafu se toto 

projeví jeho klesáním. Čili při započetí dobývání se v následujícím časovém intervalu 

graf láme směrem dolů. 

Pokud ovšem poháněcí stanice jednotlivých dopravníků jsou různé průběh grafu 

se deformuje. Znázorňuje jej obrázek č. 10, kde jsem do modelu zadal odlišné poháněcí 

stanice, aby bylo vidět změnu ve výstupním grafu. Zajímavé na povšimnutí jsou také 

hodnoty, kterých nabývá aktuální příkon na jednotlivých linkách. Při metodě 3-3-3 

nedosáhne nikdy linka maximálního příkonu, pokud bereme v potaz jen nezatížené 

dopravníky. Reálně, samozřejmě, se zatížené dopravníky od nezatížených výkonově 

neodečítají. 

Při rozdílnosti poháněcích stanic je z grafu obtížné určit, kdy dochází k započetí 

dopravy dobývané horniny. To je však velmi dobře patrné z tabulky číslo 3.  

Aplikace rozdílných rozjezdů je vázána na konkrétní počet dopravníků, z kterých 

se linka sestává. Není proto možné je měnit. 
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4. Realizace simulačního a animačního modelu pro úsporu 

elektrické energie dopravníkových linek v jazyce C, pro účely 

dálkového ovládání z pracoviště a automatické řízení 

odstavování a spouštění rozvětvených dopravníkových linek 

 

4.1 Obecná část 

 

V grafickém znázornění linek, v hlavním dialogovém okně „Simulace řízení 

porubových linek“, bude červená barva znázorňovat stojící dopravník a zelená zapnutý 

dopravník. U centrálního odtěžení to bude hnědá, po spuštění potom zelená. Při zapnutí 

určitého dopravníku se tedy překreslí červený obdélník dopravníku na zelený. 

 

 

4.2 Nároky kladené na program 

 

- vykreslení tří linek pásových dopravníků – podpovrchové pracoviště 

o První linka: deset dopravníků, porubový dopravník, dobývací (razící) stroj, 

klasický způsob rozjezdu linky 

o Druhá linka: devět dopravníků, porubový dopravník, dobývací (razící) stroj, 

způsob rozjezdu linky po třech skupinách dopravníků (3-3-3) 

o Třetí. linka: devět dopravníků, porubový dopravník, dobývací (razící) stroj, 

klasický způsob rozjezdu linky 

- vyznačení povrchového pracoviště s možností zapínání, vypínání linek, dále 

simulaci jejich chodu naprázdno, ochranného vypnutí linek, vstupu poruchy a jejího 

řešení (jen u první linky). Vše podle pravidel pro tyto činnosti (viz. kapitola 4.2.1) 

s využitím řízení automatikou.  

- dále tlačítka u každé linky pro možnost simulace vypnutí dobývacího (razícího) 

stroje a následné automatické vypnutí celé linky 

- vypisování pokynů z povrchového pracoviště zadaných uživatelem s možností 

zpětného náhledu (historie příkazů) 
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- výpis aktuálních příkonů jednotlivých linek měnící se se zapnutím každého 

dopravníku zvlášť 

- dialogové okno s grafem energetické náročnosti linek a výpočty s převody na 

megawatthodiny a České koruny. 

 

 

4.2.1 Pravidla týkající se automatiky ovládající linky: 

 

Pravidla pro zapínání linek 

- Klasický: Viz kapitola 2.2.1. 

- 3-3-3: Viz kapitola 2.2.2 

 

Pravidlo pro ochranné vypínání linky: 

Ochranné vypnutí linky simuluje vypnutí linky pomocí lanka vedeného podél celé 

linky v případě nebezpečí. Dopravníky se ihned a všechny najednou vypnou. 

 

Pravidla pro vypínání linky a pro vypínání linky v případě chodu naprázdno: 

S prvním dopravníkem se zastaví i razící kombajn pokud už nestojí. Dopravníky 

se vypínají postupně směrem od porubového dopravníku, tedy od prvního po desátý 

respektive devátý, čili ve smyslu dopravy uhlí. 

V praxi je třeba řešit situace, jako je například porucha, či jiný důvod, zastavení 

kombajnu. Zde je pak důležitá časová prodleva na jakou je systém nastaven při chodu 

dopravní linky naprázdno. Tuto situaci program neřeší. Je zde však tlačítko, simulující 

jakýkoliv případ chodu linky naprázdno. Po stisku, je ona doba simulována a linka 

následně odstavena. 

 

Pravidlo pro vstup poruchy  

Po označení příslušného CheckBoxu a zmáčknutí tlačítka „porucha“ (pouze u 

linky č. 1), se zastaví dopravníky před označeným i včetně označeného. Zbytek 

dopravníků je nadále v chodu a je na uživateli co s nimi dále provede. 
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4.3 Softwarové prostředky 

 

Tento model jsem vytvořil v programovacím jazyce C s podporou funkcí pro 

win32 API. Program, který jsem si vybral jako prostředek pro komunikaci se systémem 

a procesorem, je MS Visual Studio 6.0. Na počítačích na kterých jsem pracoval, byl 

vždy nainstalován operační systém MS Windows XP. Jak operační systém, tak i 

program Visual Studio jsou od stejné firmy Microsoft. Tím jsem se chtěl vyhnout 

případným problémům v nekompatibilitě. Navíc nebyl problém se sháněním licence pro 

MS Visual Studio, protože je tento program nabízen studentům VŠB-TU Ostrava 

v Ústřední knihovně VŠB-TU k zapůjčení s neomezenou licencí bezplatně. 

 

 

4.4 Struktura programu 

 

Pro úplnost dokumentace k tomuto programu by bylo nejlepší uvést zde kompletní 

zdrojový kód, ale vzhledem k jeho obsáhlosti jej uvedu pouze na přiloženém CD i 

s ostatními soubory nezbytnými k další práci a rozvoji programu. Zdrojový kód čítá 

přibližně dva tisíce pět set řádků, čtyři dialogové okna. 

Pro lepší orientaci v programu jsem vytvořil základní schéma dialogových oken 

v programu.  

 

 

Obrázek 11 – schéma struktury dialogových oken 
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Podrobným popisem jednotlivých dialogových oken se budou zabývat následující 

kapitoly. 

 

4.4.1 Hlavní dialogové okno „Simulace řízení porubových linek“ 

 

Po spuštění souboru debug/porub.exe naskočí na obrazovce dialogové okno 

„Simulace řízení porubových linek“, které je rozvrženo do tří hlavních částí. 

Dopravníky jsou vykresleny červeně, čili všechny dopravníky stojí. U hodnot 

poháněcích stanic jsou nastaveny defaultní hodnoty. Pro počet elektromotorů je to jeden 

kus a výkon jednoho elektromotoru je nastaven na třicet kilowatt. Toto nastavení 

představuje výkonově nejslabší udávanou poháněcí stanici firmy Ostroj Opava a.s. 

Historie příkazů je prázdná. Některá tlačítka jsou dočasně zbaveny funkčnosti. To 

z důvodů aby například nebylo možno stisknout tlačítko „Vypni linku“, když linka stojí. 

Možnost funkčnosti tlačítek se průběžně, s práci s programem, mění. 

Hlavní dialogové okno „Simulace řízení porubových linek“ dále obsahuje 

hodnotově měnitelné okénko pro nastavení rychlosti průběhu simulace a tlačítko 

„konec“, které dialogové okno ukončí. Defaultně je v okénku nastaveno pět set (což 

představuje půl sekundy), avšak pro časovač je po spuštění programu nastaveno pět tisíc 

(což představuje pět sekund). Aby byla hodnota pět set nastavena pro časovač je nutné 

zmáčknout tlačítko „nastav rychlost“. Nastavená hodnota se vypíše v historii příkazů. 

Na obrázku č. 12 je okno jak vypadá po spuštění programu, následném zadání 

hodnot (počtu elektromotorů a jejich výkonu) poháněcích stanic a spuštění všech tří 

linek. Čili všechny dopravníky jsou v provozu. Historie příkazů obsahuje informace o 

dění při zapínání linek. 

 

 



 

  

 

Obrázek 12 – hlavní dialogové okno programu v C 
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Povrchové pracoviště 

Tato část hlavního dialogového okna obsahuje jednotlivé skupiny ovládacích a 

řídicích tlačítek pro jednotlivé linky č.1, č.2 a č.3. 

Pokyny pro ovládání linek: 

U některých tlačítek je dočasně omezena funkčnost vlivem automatiky, která 

zajišťuje aby například nebylo možné zmáčknout tlačítko „vypni linku“ tehdy, když celá 

linka stojí. 

Pokud chce uživatel ponechat nastavené hodnoty poháněcích stanic a rychlosti 

průběhu simulace, může spouštět postupně jednotlivé linky tlačítky „zapni linku“. 

Příslušná linka se spouští v závislosti na nastavené rychlosti simulace podle pravidel pro 

rozjezd příslušné linky popsané v kapitole 2.2. Pokud chce uživatel hodnoty měnit, 

změní je. Pokud jsou linky v provozu je možno je vypnout tlačítkem „vypni linku“, 

simulovat chod naprázdno tlačítkem „linka běží naprázdno“ nebo linky vypnout 

tlačítkem „ochranné vypnutí linky“ simulujícím vypnutí linky lankem taženým po celé 

délce dopravníkové linky. Linky se zastavují u každého z případů podle pravidel pro 

tento typ zastavení popsané v kapitole 4.2.1. U první linky je navíc možné simulovat 

vstup poruchy tlačítkem „porucha“ avšak až po označení CheckBoxu příslušného 

dopravníku. Linka se zastaví podle pravidel pro zastavení při vstupu poruchy popsané 

v kapitole 4.2.1. Následně uživatel řeší jak dále postupovat při řešení poruchy tlačítkem 

„Odstranění poruchy“, které ke zmáčknutí „zapni zbytek d.“ nebo „vypni zbytek d.“. Po 

vypnutí příslušné linky je možno opět linku zapnout a tak stále opakovat. 

 

Tlačítko „-ENERGO-“ 

Při stisknutí tohoto tlačítka se objeví dialogové okno „Energetická náročnost“, 

jemuž se věnuje další kapitola. 

 

 

Podpovrchové pracoviště s nastavováním parametrů poháněcích stanic 

V části podpovrchového pracoviště jsou vykresleny dopravníkové linky č.1, č.2 a 

č.3 které jsou řízeny pomocí příslušných tlačítek v sekci povrchového pracoviště. Dále 

je zde vykresleno centrální odtěžení, zásobník a linka odtěžující uhlí z centrálního 

zásobníku ke skipové jámě. Zde je třeba nastavit hodnoty poháněcích stanic pokud 

nechceme spouštět program s defaultně nastavenými hodnotami. Vždy nad linkou je 

statický EditBox, kde se vypisuje aktuální příkon konkrétní linky. S touto hodnotou se 
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dále pracuje v dialogovém okně „Energetická náročnost“. Dále je u každého 

dobývacího stroje tlačítko „Vyp.“. Toto tlačítko simuluje přerušení dobývání a 

následného chodu linky naprázdno, tedy její vypnutí. 

 

Sekce ListBoxu s historií příkazů 

Zde se zobrazují všechny události, které se odehrávají na linkách po vstupu 

uživatele. Při spouštění, vypínání nebo poruše je vlivem automatiky informováno o dění 

na jednotlivých dopravnících. 

 

 

Obrázek 13 – schéma komunikace jednotlivých částí hlavního dialogového okna 

 

4.4.2 Dialogové okno „Energetická náročnost“ 

Toto dialogové okno se zobrazí po stisknutí tlačítka „-ENERGO-“ v dialogovém 

okně „Simulace řízení porubových linek“. Okno hodnotící a pracující s hodnotami 

aktuálního příkonu jednotlivých linek je rozvrženo do 3 částí: 

Graf energetické náročnosti 

V této častí je vykreslen graf jednotlivých linek a jejich výše odebírané elektrické 

energie. Aby bylo docíleno co nejlepšího využití prostoru pro graf v dialogovém okně, 

největší hodnota aktuálního příkonu ze všech linek je vždy stejná. Mění se pouze 

měřítko v levé části grafu. 

Výpočet úspory energie při vypnutí dopravníků jedoucích naprázdno 

Výpočet vychází z hodnot aktuálních příkonů jednotlivých linek. Uživatel vepíše 

do EditBoxů časy v minutách po které mají linky běžet naprázdno, aby bylo možné 

spočítat kolik megawatthodin či Kč by bylo ušetřeno, pokud by se linky vypnuly po tuto 

dobu. Výpočet proběhne po stisku tlačítka „=“. Dále se provede přepočet na koruny. 

Defaultně je nastavena hodnota čtyři tisíce Kč za megawatthodinu ale uživatel má 
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možnost tuto hodnotu změnit v příslušném EditBoxu. Zobrazí se také celkový příkon 

všech linek v kilowattech.  

Výpočet se provádí podle stejných vzorců jako u modelu v předchozí kapitole. 

Jsou uvedeny v kapitole 3.2.3. 

 

Výpočet uspořené energie při rozdílnosti rozběhů dvou stejných linek 

Pomocí tohoto výpočtu získáváme hodnoty energie ať už v megawatthodinách či 

Kč, která by byla ušetřena při použití pokusného typu rozběhu linky 3-3-3 popsaného 

v kapitole 2.2.2 a kapitole 3.3 (podstata rozdílnosti rozběhů). Oproti klasickému typu 

rozběhu popsaného v kapitole 2.2.1. Vzorce pro tento výpočet jsou použity stejné jako 

pro model v MS Excel. Jsou uvedeny v kapitole 3.3.2. 

 

 

 Obrázek 14 – dialogové okno energetické náročnosti linek 

 

Pokud uživatel chce provést změny stavů na linkách v dialogovém okně „Simulace 

řízení porubových linek“, stačí se do něj přepnout a změny provést. Po návratu do okna 
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energetické náročnosti stiskem tlačítka „Aktualizuj“ se okno nastaví na aktuální hodnoty 

příkonu a překreslí se graf. Stejného výsledku uživatel dosáhne, když okno energetické 

náročnosti vypne tlačítkem „Zavři okno“, provede změny na linkách a opět zapne 

tlačítkem „-ENERGO-“ v okně „Simulace řízení porubových linek“. 

 

4.4.3 Dialogové okno nápovědy hodnot poháněcích stanic 

Toto dialogové okno slouží pouze k informování uživatele jakých hodnot nabývají 

proměnné reálně. Po stisknutí tlačítka „Zavři“ okno opět zmizí. Tento dialog je možno 

vyvolat kdykoliv za běhu programu.  

 

 

 

 Obrázek 15 - dialogové okno nápovědy hodnot poháněcích stanic 

 

4.4.4 Dialogové okno nápovědy hodnot k výpočtům a popisu proměnných 

Toto dialogové okno slouží pouze k informování uživatele jakých hodnot nabývají 

proměnné reálně. Obsahuje také popis jednotlivých proměnných zadávaných do 

rovnice. Po stisknutí tlačítka „Zavři“ okno opět zmizí. Tento dialog je možno vyvolat 

kdykoliv za běhu programu.  
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Obrázek 16 - dialogové okno nápovědy hodnot k výpočtům a popisu proměnných 

 

 

4.5 Historie programu: 

 

Tento program navazuje na verze mnohem jednodušší.V první verzi byla 

nasimulována pouze jedna dopravníková linka a na ní aplikována automatika rozjezdu, 

zastavení, chodu naprázdno a poruchy. Napsal jsem ho v programovacím jazyce C 

avšak bez grafické podpory. Výstupem bylo pouze černé DOS okno s výpisem stavů 

jednotlivých dopravníků. Takto vyhotovený program byl vytvořen jako semestrální 

projekt předmětu Automatizace hlubinných dolů. V další verzi program doznal změny 

v podobě jednoduché grafiky Windows GDI+ s připojenou knihovnou pro podporu 

funkcí win32 API. Dále jsem dodělal další dvě linky a vytvořil jednotlivé oddíly 

povrchového a podpovrchového pracoviště. Následoval ListBox pro výpis jednotlivých 

příkazů zadávaných uživatelem na linkách. Dále se měl program směřovat na 

energetickou náročnost chodu dopravníků naprázdno. Vytvořil jsem tedy nové 

dialogové okno pro toto určené s grafem a výpočty energetické náročnosti. Následovaly 

dialogové okna pro nápovědu hodnot k výpočtům a grafické dodělávky až do nynější 

podoby.  
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4.6 Příklady použití programu 

 
Program lze využít při demonstraci funkcí automatiky instalované na linkách 

pásových dopravníků v uhelných hlubinných dolech. Dále je s ním možno pracovat jako 

s takovou „dopravníkovou kalkulačkou“. Pro rychlé výpočty ušetřené energie při chodu 

linek naprázdno. V programu nemusí být nutně aplikován na linky pásových dopravníků 

o desíti respektive devíti dopravnících. Lze jej použít na linku o menším počtu 

dopravníků a to tak, že do hodnot poháněcích stanic, které nechceme využít, zapíše 

uživatel nuly. 

 

 

4.7 Možnosti dalšího rozvoje programu 

Program jsem chtěl dále rozšířit o graf energetické náročnosti překreslující se 

v závislosti na čase automaticky. Bylo by zde opět nastavení časové periody, podle 

které by se graf překresloval. Časový údaj by na ose stále rostl s tím že graf by zůstával 

ve stejné poloze. Na každé zapnutí respektive vypnutí jednotlivých linek respektive 

dopravníků by graf tedy s nastavenou periodou překreslení reagoval. To se však 

nepovedlo. 

Dále by bylo možné například zaimplementovat do řídicí automatiky dopravníků 

prvky jako čidla na přesypech se simulací zahlcení přesypu a podobně.  

Dalším návrhem by mohlo být využít stávající světelné signalizace při rozjezdu 

linky rozsvícením majáčku, a doplnit jej zvukovou signalizací. To byl také jeden bod 

řešení o které jsem se pokoušel, ale z časových důvodů jsem se do problematiky 

nedostal hlouběji. 

Také na grafické a animační části je co vylepšovat. Mnou použité základní 

grafické funkce Windows GDI+ neposkytují zrovna neomezené možnosti. 
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5. Ověření simulačního a animačního modelu pro úsporu 

energie, na příkladu struktury důlních dopravníkových linek 

z praxe 

 

Systému odtěžení na dole ČSA a jeho energetického zhodnocení se věnuje již 

kapitola 3.2. Pro aplikaci modelu úspory elektrické energie při rozdílných způsobech 

rozjezdu linky v MS Excel a aplikaci programu pro energetické zhodnocení v jazyce C 

jsem ze schématu odtěžení na dole ČSA vybral jednu linku. Nejprve tedy aplikuji model 

v MS Excel a posléze zadám parametry linky do programu „Simulace řízení porubových 

linek“. 

 

5.1 Vybraná dopravníková linka ze schématu na dole ČSA 

 

Požadavkem pro výběr byla linka sestávající se z devíti dopravníků. Ve schématu 

dopravního odtěžení jsem tedy tuto linku vyhledal.  

 

 

Obrázek 17 - vybraná dopravníková linka 

 

Jedná se tedy o linku složenou z devíti dopravníků. Dopravník 1G je napojen na 

pásový dopravník centrálního odtěžení vedoucí do zásobníku číslo 1. V tabulce 4 jsou 

vypsány jednotlivé typy dopravníku s označením jak je vyznačeno i na obrázku číslo 17. 

 

 



Diplomová práce - Vít Ehler 

 41 

 

Tabulka. 4 – parametry jednotlivých dopravníků vybrané linky 

 

 

Na linku aplikujeme model energetické rozdílnosti typů rozběhů popsaného 

v kapitole 3.2. Dostupné hodnoty zadáváme do měnitelných polí. S každou změnou se 

mění i výstupní graf modelu. 

Pro výstup z modelu, viz obrázek 18, jsem nastavil hodnoty pro poháněcí stanici 

dopravníku 2G na 4x250 kilowatt. U dalšího obrázku č. 19 jsem naopak nastavil 

nejnižší udávané hodnoty pro poháněcí stanici dopravníku tohoto typu. A to 4x100 

kilowatt Při jejich porovnání je zřejmý rozdíl. Změnou hodnot jedné poháněcí stanice 

dosáhneme téměř dvojnásobného příkonu pro celou linku. 

Ke konkrétním číslům ušetřené energie se dostaneme po aplikaci programu 

„Simulace řízení porubových linek“, ve kterém přesně tuto situaci nasimulujeme. 

označení Typ 

dopravníku 

Chodba č. Délka 

dopravníku 

[m] 

Počet 

elektromotorů 

[ks] 

Výkon jednoho 

elektromotoru [kW] 

1G TP801 1870B 20 2 75 

2G TP1000 17010 100 2 nebo 4 100, 160 nebo 250 

3G TP800 17010 40 1 30 

4G TP800 17005 100 1 30 

5G TP800 17005 150 1 30 

6G TP800 17005 240 1 30 

7G TP800 17005 190 1 30 

8G TP800 17005 200 1 30 

9G TP800 17005 80 1 30 



 

 

 

Obrázek 18 – model různých typů rozjezdů aplikovaný na linku – maximální hodnoty 

 

 



 

 

 

Obrázek 19 – model různých typů rozjezdů aplikovaný na linku – minimální hodnoty 

 



Diplomová práce - Vít Ehler 

 44 

 

5.2 Aplikace programu Simulace řízení porubových linek 

 

Výsledkem aplikace programu na vybranou dopravníkovou linku budou hodnoty 

ušetřené elektrické energie v daných případech. Jedná se o úsporu elektrické energie při 

běhu dopravníkové linky naprázdno po odlišnou dobu a výpočtu ušetřené energie při 

rozdílných způsobech rozjezdu této linky. Hodnoty budou uvedeny v megawatthodinách 

a Kč a v druhém případě v megawatthodinách a Kč za kalendářní rok. 

 

5.2.1 Nastavení hodnot, spuštění linek 

Po spuštění souboru debug/porub.exe můžeme začít nastavovat hodnoty. Jelikož 

jsem vybral linku o devíti dopravnících,aby bylo možno aplikovat různé druhy rozjezdů, 

nenastavuji hodnoty pro linku č. 1. Hodnoty poháněcích stanic jsem tedy nastavil pro 

linku číslo 2 a číslo 3. podle tabulky číslo 3. Konkrétní dopravník 2G je model TP1000. 

U tohoto jsou v tabulkových hodnotách uvedeny možné poháněcí stanice 2x250 

kilowatt, 4x100 kilowatt, 4x160 kilowatt a 4x250 kilowatt (viz Tabulka 1). U linky č. 2 

jsem zadal pro dopravník 2G poháněcí stanici se čtyřmi elektromotory o výkonu sto 

kilowatt každý. U linky č. 3 poháněcí stanici opět se čtyřmi elektromotory každá však o 

výkonu dvě stě padesát kilowatt. Jedná se tedy o nejsilnější verzi poháněcí stanice firmy 

Ostroj Opava a.s. To z důvodu abych demonstroval minimální a maximální příkon linky 

v reálném provozu. 

Na obrázku číslo 19 je dialogové okno po nastavení a spuštění příslušných linek. 

Vidíme zde, na jakou hodnotu příkonu se dostáváme. U linky číslo 2 je to sedm set 

šedesát kilowatt a u třetí linky pak třináct set šedesát kilowatt. Jedná se téměř o 

dvojnásobný příkon celé linky, závislý pouze na změně jedné poháněcí stanice 

dopravníku 2G.  



 

 

  

Obrázek 20 – model v C aplikovaný na reálnou linku z praxe 
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5.2.2 Energetické zhodnocení linky 

Po přepnutí do dialogu energetické náročnosti linek uživatel vidí velký rozdíl ve 

výběru poháněcí stanice pro dopravník 2G. V částech s výpočty jsou uvedeny příkladně 

doby běhu naprázdno pro druhou linku patnáct minut a pro třetí linku dvanáct minut. 

 

 

Obrázek 21 – energetická náročnost v modelu v C 

 

U 2. linky se pak dostaneme při vypnutí na hodnotu ušetřené energie 0,19 

megawatthodiny, u 3. linky pak až na hodnotu 0,272 megawatthodiny. V přepočtu na 

Kč pak dojdeme k hodnotě 1848 Kč při spotřebování celkem 0,462 megawatthodiny, 

pokud bychom brali v úvahu, že se nejedná o jednu linku, ale dvě odlišné linky. Pro náš 

případ tedy druhá linka v přepočtu spotřebovala za patnáct minut elektrickou energii za 

760 Kč. Třetí linka, tedy ta s nejsilnějším elektromotorem pro dopravník 2G, pak za 

dvanáct minut provozu spotřebovala elektřinu za 1088 Kč. Cena je určena podle 

tarifu,který poskytuje energetický gigant ČEZ. Z důvodu nemožnosti získání informace, 
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jakým tarifem OKD odebírá elektřinu jsem nastavil cenu za megawatthodinu na čtyři 

tisíce Kč. 

 

5.2.3 Výpočet rozdílu rozběhů linky 

 

Ve druhém výpočtu tedy zjistíme rozdíl mezi jednotlivými druhy rozběhu této 

linky. U výpočtu šesti naprázdno běžících dopravníků navíc při klasické metodě 

rozjezdu oproti metodě 3-3-3 docházíme k hodnotě 9,867 megawatthodiny za rok. 

Zadávané hodnoty uvádí tabulka číslo 5. 

 

 Zadané hodnoty 

Počet elektromotorů v poh. stanici  1 [ks] 

Výkon jednoho elektromotoru 30 [kW] 

Počet vztažených dopravníků 6 [ks] 

Doba rozjezdu jednoho dopravníku 60 [s] 

Počet rozjezdů za jeden den 13 

Počet pracovních dní v roce 253 

Tabulka 5 – popis hodnot zadaných do výpočtu rozdílnosti rozběhů 

 

Po přepočtu nám vyjde číslo 39468 Kč, což v porovnání s vynaloženou roční 

částkou společnosti OKD a.s. za energii (pohybuje se v řádech miliard Kč) je docela 

zanedbatelná část. Avšak oproti průměrné roční spotřebě elektrické energie tříčlenné 

domácnosti je částka přibližně o dvaatřicet tisíc Kč větší. Opět je cena potenciálně 

ušetřené energie za rok přibližná. Částku můžeme považovat za jednu z nejnižších, které 

mohou nastat. Zvětšením výkonů motorů, jejich počtu, dobou náběhu a počtu rozběhů 

za den se částka úměrně navyšuje. 
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6. Závěr 

 
Hlubinné doly jsou obrovským spotřebitelem elektrické energie. V diplomové 

práci rozebírám dva konkrétní způsoby jak elektřinu ušetřit. Vytvořené modely 

demonstrují jaké množství energie je spotřebováváno na linkách pásových dopravníků. 

Pro program by se možná hodilo označení „dopravníková energetická kalkulačka“. 

V Programu jsou také animovány základní funkce automatického řízení linek pásových 

dopravníků, což by mohlo být alespoň praktickou ukázkou například v předmětu 

Automatizace hlubinných dolů. 

Ve druhé části se zabývám rozborem pásových dopravníků a především jejich 

poháněcích stanic. V globálním měřítku existuje nespočet výrobců důlního zařízení, 

kterým jsem se zabýval. Vybral jsem však výrobce který je v českém hlubinném 

dobývání nejrozšířenější. Tedy Ostroj Opava a.s. 

Ve třetí části jsem vytvořil několik tabulek v MS Excel, ze kterých pak vznikl 

model pro výpočty uspořených hodnot elektrické energie. Veškeré výsledky jsem 

nechal vykreslovat do grafů. V první části jsem model aplikoval na celé schéma 

dopravního odtěžení na dole ČSA. Podle dostupných informací jsem nastavil typy 

poháněcích stanic s následnými výpočty hodnot uspořených při vypínání jednotlivých 

linek běžících naprázdno. Pokud by nastal případ, že všechny dopravníky dolu ČSA 

jedou naprázdno jednotně deset minut, při jejich vypnutí po tuto dobu by bylo ušetřeno 

15,25 megawatthodiny. V přepočtu to pak znamená ušetření přibližně šedesáti tisíc 

korun. Model je pro další rozvíjení jednoduchý. Například je snadné jej upravit pro 

aplikaci na jakýkoliv systém odtěžení. Druhá část se věnuje energetickému a časovému 

rozdílu mezi klasickou metodou rozjezdu linky o devíti dopravnících a metodou 3-3-3 

stejné linky. Model je podkladem pro následný výpočet konkrétních hodnot rozdílu 

v programu v jazyce C. 

Dle požadavků pro vypracování jsem se nejvíce soustředil na program vytvořený 

pro rozhraní WIN32API v prostředí programu MS Visual Studio 6.0. Naprogramován 

byl v jazyce C. Při konstruování tohoto programu jsem narazil hned na několik 

problémů, jejichž řešení si vyžádalo velkou dávku úsilí. Některé z nich se mi nepodařilo 

vyřešit vůbec. Tomuto přikládám vinu malému stupni znalosti této problematiky. Při 

programování jsem samozřejmě používal všechny dostupné nápovědy. (internet, e-

booky, fóra, atd.). Program jsem tedy sestavil dle požadavků na funkčnost. Další 

rozšíření programu je možné ve smyslu kompletace automatiky na uhelných hlubinných 
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dolech, kontroly přesypů a podobně. Dále například zavedením časové osy, na které by 

se měnil energetický průběh jednotlivě zapínaných a vypínaných linek automaticky 

s určitou periodou překreslení. O toto jsem se pokoušel, ale neúspěšně. 

Poslední část diplomové práce se zabývá aplikací modelu v MS Excel i programu 

v C na příkladu z praxe. Modely jsem tedy aplikoval na dopravníkovou strukturu na 

dole ČSA. V této části jsem si vybral jednu linku, která odpovídala mým požadavkům 

na aplikaci modelů. Po aplikaci různých způsobů rozjezdu linky vyšlo, že by bylo 

metodou rozjezdu 3-3-3 ušetřeno 9,867 megawatthodiny za kalendářní rok, což je 

přibližně 39468 Kč. Pro porovnání se jedná přibližně o pětinásobek roční spotřeby 

tříčlenné rodiny. Cena se odvíjí od zadaného tarifu, který jsem stanovil na 4000 Kč za 

jednu megawatthodinu. 

Tato práce mi dala velké poznání a rozšíření vědomostí o dopravním systému 

v uhelných hlubinných dolech, zejména na dole ČSA. Dále jsem více porozuměl 

programování v prostředí Visual Studia pro rozhraní WIN32API.  
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Popis dopravního odtěžení na dole ČSA 

 
Délka 

[m]

1A 1051 TP 1000 110

2A 9520 TP 1000 150

3A 43911 TP 1000 150

1B 44 009b TP 1200 80

2B 44 013 TP 1200 230

3B 44 018 BELT 1200 60

4B 44 017 TP 1200 200

5B 44 017 BELT 1200 200

6B 44 017 BELT 1200 200

1C 02540 TP 1201 55

2C 1980 TP 1201 280

3C 01150 BELT 1200 200

4C 01155 TP 1000 200

5C 14702 TP 1000 50

6C 14707 TP 1000 50

0D 9520 BELT 1400 160

THD 03 144 TH 700 25

1D 03 144 TP 1200 25

2D 03 144 TP 1200 245

3D 03 144 TP 1200 270

4D 4 4013 TP 1200 200

5D 4 4013 TP 1200 230

8D 4 4009a TP 1200 160

9D 44 009 TP 1200 120

1E 2540a TP 1001 105

2E 2540a TP 1000 100

3E 01156 TP 1000 170

4E 01156 TP 1000 175

5E 01158 TP 1000 220

6E 01158 TP 1000 210

7E 11 900 TP 1000 110

8E 11 900 TP 1000 100

9E 11 900 TP 1000 230

10E 11 719 TP 1000 70

11E 11 910 TP 1000 160

12E 11 711A TP 1000 50

13E 11 711 TP 1000 100

14E 11 711 TP 1000 170

1F 01174/1 TP 1200 200

2F 01174 BELT 1200 60

3F 01174 TP 1200 230

4F 01153/1 TP 1200 80

Označní Číslo chodby Typ 

 

Tabulka 1 - Popis dopravního odtěžení na dole ČSA 
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Délka 
[m]

1G 1870B TH 600 20

2G 17010 TP1000 100

3G 17010 TP800 40

4G 17005 TP800 100

5G 17005 TP800 150

6G 17005 TP800 240

7G 17005 TP800 190

8G 17005 TP800 200

9G 17005 TP800 80

4H 14011/1 TP 1000 30

5H 14011 TP 1000 150

6H 14010/1 TP 1000 230

7H 28010 TP 1000 250

8H 28010 TP 1000 210

9H 28010 TP 1000 60

10H 28010 TP 1000 130

11H 28900 TP 800 40

12H 28704 TP 800 120

13H 28704 TP 800 250

14H 28704 TP 800 250

15H 28731/1 TP 800 180

1CH 73911 II TP 800 40

2CH 333918 TP 800 90

3CH 33952 II TH 502 10

4CH 33952 II TP 800 160

9I 28910 TP 1000 280

10I 28910 TP 800 20

1J 139311 TP 1000 190

2J 01190 TP 800 80

4K 23914 TP 1200 200

5K 23914 TP 1200 160

6K 23916 TP 1200 450

7K 23916 TP 1000 180

8K 13936 TP 1000 180

9K 13936 TP 1000 120

1L 73911 II TP 1000 40

2L 73911 II TP 1000 110

3L 73911 II TP 800 130

4L 73911 II TH 601S 20

Označní Číslo chodby Typ 

 

Tabulka 2 - Popis dopravního odtěžení na dole ČSA 
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Délka 
[m]

1M 0240 BELT 1400 303

2M 13000 BELT 1400 210

3M 44000/1 TP 1201 320

4M 44000/1 TP 1201 460

5M 44000/1 BELT 1200 330

6M 13015 BELT 1200 374

7M 13015 BELT 1200 370

7N 13019 TP 1000 50

8N 13016 TP 1000 20

9N 13076 TP 1000 60

1O 74011 I TP 800 40

2O 74011 I TP 800 160

1P 1790a TP 1201 300

2P 1790 TP 1201 300

1Q 74011 TH 601S 30

2Q 74011 TP 1000 220

3Q 74011 TP 1000 160

4Q 44009 TP 1000 320

5Q 44009 TP 1000 180

1R 23 910 IV TP 1000 210

2R 23 910 IV TP 1000 210

3R 1018C TP 1000 200

4R 1060 TP 1000 240

5R 14005 TP 1000 70

6R 14005 TP 1000 120

7R 14001 TP 1000 200

8R 142410 I TP 800 110

9R 142410 I TP 800 160

10R 142410 I TP 800 100

1S 4 4009C TP 1000 360

2S 2 3910 III TP 1000 80

3S 23910 TP 1000 200

4S 239110 TP 1000 100

5S 23918 TP 1000 245

6S 23918 TP 1000 180

7S 23918 TP 1000 230

8S 1 3740 III TP 1000 90

1T 142426 TP 1000 80

1U 142424 TP 800 300

2U 142424 TP 800 300

Označní Číslo chodby Typ 

 

Tabulka 3 - Popis dopravního odtěžení na dole ČSA 
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Délka 
[m]

1V 142410 Ia TP 800 110

2V 142424 III TP 800 80

3V 142422 TP 800 80

4V 142422 TP 800 60

1W 23974 TP 800 100

1X 34020 TP 1000 320

2X 34020 TP 1000 320

 

1Y 34022 TP 1000 320

2Y 34022 TP 1000 320

1Z 1043a BELT 1200 50

2Z 1043 TH 700 350

KD 1 1700 2000

KD 2 1691 200

KD 3 1697 400

KD 4 1695 500

1 vůz = 3,3 m
3

Označní Číslo chodby Typ 

KD - kolejová doprava 

 

Tabulka 4 - Popis dopravního odtěžení na dole ČSA 
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Celé vyobrazení modelu úspor elektrické energie na dole ČSA 

 

 
 

Tabulka 5 – model energetické náročnosti linek na dole ČSA 
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Tabulka 6 – model energetické náročnosti linek na dole ČSA 
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Tabulka 7 – model energetické náročnosti linek na dole ČSA 
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Tabulka 8 – model energetické náročnosti linek na dole ČSA 

 


