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Anotace 

V předložené práci představuji možné způsoby přemisťování poháněcích stanic dálkových 

pásových dopravníků na krátkou vzdálenost v průběhu dobývání a na dlouhou vzdálenost 

při přestavbě a výstavbě nových dopravních linek. K přepravě na dlouhou vzdálenost 

poháněcích stanic s kolejovým podvozkem je již dlouhodobě užíván speciálně vyvinutý 

transportní vůz TV- 200. Poháněcí stanice s odnímatelnou kráčivou jednotkou se na krátké 

i dlouhé vzdálenosti přepravují samostatně prostřednictvím kráčivých jednotek. Tento 

způsob se na delší vzdálenost stává velice problematickým a z toho důvodu se uvažuje o 

pořízení transportního zařízení na přemísťování těchto poháněcích stanic. V předložené 

práci předvádím zhotovenou studii transportu poháněcích stanic s odnímatelnou kráčivou 

jednotkou pomocí housenicových podvozků a hydraulických podpěrných ramen projekční 

a konstrukční kanceláře Fapro. V závěru práce předkládám vlastní návrh na způsob 

transportu poháněcích stanic pomocí stávajícího transportního vozu TV- 200.   

Klíčová slova: poháněcí stanice dálkových pásových dopravníků, transportní vůz TV- 200,         

poháněcí stanice s kolejovým podvozkem, poháněcí stanice s odnímatelnou kráčivou 

jednotkou 

Summary  

The submitted thesis introduces possible ways of moving driving stations of distant belt 

conveyors at a short distance during digging and at a long distance during the 

reconstruction and construction of new conveyors. Specially designed conveyor truck TV-

200 has been used for a long time for long-distance movement of driving stations with rail 

undercarriage. Driving stations with removable walking unit are moved at short and long 

distances individually by means of walking units. This way becomes very problematic in 

case we have to move a driving station at a longer distance and therefore a provision of  

transport equipment for moving these driving stations has been considered. In the 

submitted thesis I present a study of moving driving stations with removable walking unit 

by means of  tracked mountings and hydraulic supporting arms designed by Fapro 

designing and engineering office. At the close of the thesis I present my own outline of the 

way of moving driving stations by means of the existing conveyor truck TV-200.               

Key words: driving station of distant belt conveyors, conveyor truck, driving station with 

rail undercarriage, driving station with removable walking unit  
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Úvod 

 

V Severočeské hnědo-uhlelné pánvi je v současné době odsouhlasena těžba hnědého uhlí 

na povrchových dolech v množství téměř jedné miliardy tun. Při poměru 1:4 k nadložní 

zemině se jedná o téměř 5 miliard tun neboli 7 miliard m3 materiálu, který je nutné 

nějakým způsobem z povrchového dolu na kilometrové vzdálenosti přepravit. V případě 

prolomení vládních limitů na těžbu se tyto hodnoty minimálně zdvojnásobí.  

Bez použití dálkových pásových dopravníků by těžba takovýchto obrovských rozměrů 

nebyla možná. Pohony pásových dopravníků na dolech zajišťují poháněcí stanice. Šíře 

pásu se v oblasti Severočeské pánve používají od 1200 až 2250 mm. Na povrchových 

dolech je nejvyužívanější šíře pásu 1800 mm. Jedna poháněcí stanice je schopna pohánět 

pásový dopravník o délce až 1 km. Pásové dopravníky spolu s poháněcími stanicemi se na 

sebe sériově napojují a vytváří soustavu, která je schopna dopravit vytěžený materiál na 

jakékoli vzdálenosti. 

Poháněcí stanice šíře pásu 1800 mm o hmotnosti okolo 240 tun se při těžbě přemísťuje na 

krátké vzdálenosti po kolejišti nebo pomocí kráčivé jednotky. V případě přemístění 

poháněcí stanice na delší vzdálenost se pro PS s kolejovým podvozkem užívá transportní 

vůz s housenicovým podvozkem. Použití kráčivé jednotky se pro přepravu na delší 

vzdálenost stává nevyhovujícím. Z toho důvodu byla vypracována projektová studie 

možného přemísťování poháněcích stanic s odnímatelnou kráčivou jednotkou s použitím 

housenicových podvozků propojených hydraulickými rámy.  

V samostatné části této diplomové práce se zabývám myšlenkou využití pro přepravu 

poháněcí stanice s kráčivou odnímatelnou jednotkou na delší vzdálenost, stávajícího 

transportního vozu TV 200.         
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1  Poháněcí stanice posuvná po kolejnici: 

 

1.1  Technická data poháněcí stanice šíře 1800 mm, s kolejovým podvozkem  

 

 jednotka š 1800 PA 
š 1800 

OLDP 

teoret. doprav. množství nakypřeného 

mat. 
m3.hod-1 6000 6600 

měrná hmotnost t.m-3 1,4 1,6 

max. velikost zrna dopravovaného mat.  mm 450 450 

největší hmotnost zrna kg 140 250 

šířka pásu mm 1800 1800 

rychlost pásu m.s-1 5,2 5,2 

max. sklon v podélném směru  2 0 2 0 

max. sklon v příčném směru  2 0 2 0 

max. počet nainstalovaných jednotek kW 4 x 500 4 x 630 

počet poháněcích bubnů ks 2 2 

průměr poháněcích bubnů mm 1280 1400 

výška stanice  mm 9705 11135 

šířka stanice mm 11780 12140 

délka stanice včetně prašného pásu mm 43680 44720 

rozchod kolejnic mm 3800 4000 

hmotnost stroje včetně pohonů a 

rozvoden 
cca kg 263800 332200 

hmotnost jedné poháněcí jednotky cca kg 15500 24000 

rychlost napínacího vozíku m.s-1 0,18 0,2 

napínací délka m 16,5 14,5 

průměr napínacího lana mm 28 28 

rychlost prašného pásu m.s-1 0,36 0,36 
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Obr. č. 1), str. 39     Nákres poháněcí stanice š. 18000 mm, samostatně posuvné po kolejišti 

 

Obr. č. 2), str. 40     Poháněcí stanice řez A 

 

Obr. č. 3), str. 40     Poháněcí stanice řez B   

 

1.2  Popis zařízení poháněcí stanice s kolejovým podvozkem 

 

Poháněcí stanice slouží k pohonu dopravníku. Dopravovaný materiál je přes její vynášecí 

buben podáván na následující dopravník nebo jiné určené místo. Poháněcí stanice se skládá 

z následujících dílů: 

� Nosná konstrukce  

Nosná konstrukce je ocelová a skládá se ze dvou hlavních plnostěnných nosníků, 

z příčníků, z portálu, kabiny a konzol pro poháněcí jednotky, napínací vrátek a obsluhovací 

plošiny. Ocelová konstrukce je svařovaná se svařovanými montážními styky a je 

přizpůsobena pro zabudování poháněcích bubnů, kolejových podvozků, válečkových 

stolic, tlumícího štítu, prašného pásu, pojezdové dráhy, napínacího vozíku a dalšího 

příslušenství. 

 

� Podvozek 

Poháněcí stanice přesuvná je kolejového provedení a sestává se ze čtyř samostatných, 

nepoháněných, kolejových, vahadlových, podvozků uložených na ramenech otočně 

uchycených k nosné konstrukci poháněcí stanice, vždy po dvou na každé straně. Ramena 

lze zajistit v libovolné poloze aretačními táhly nebo šrouby. Podvozky spočívají na 

kolejovém roštu, umístěném pod poháněcí stanicí. Jsou nepoháněné a přesun stanice se 

provádí tažením pomocí dozerů za úchyty, které jsou vyrobeny a namontovány dle 

schválené dokumentace. Podvozky jsou proti samovolnému pohybu zajištěny zdržemi, 

které se přichycují ke kolejnicím. 

 

� Kolejový rošt 

Kolejový rošt slouží jako nosný element poháněcí stanice proti zaboření v terénu a 

k usnadnění přesunu. Kolejový rošt se skládá z pražců a kolejnic spojených pomocí 

přídržných kolíků. Kolejiště pod poháněcí stanicí je čtyř- kolejnicové. Přesah kolejnic za 
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podvozkem musí být vždy minimálně 2 m na každou stranu z důvodu kotvení podvozku ke 

kolejnici a případnému dorovnání stanice. 

 

� Pohony s hnacími bubny 

Poháněcí stanice je provedena jako dvou- bubnová. Bubny horní i dolní jsou shodného 

provedení. Pohony s hnacími bubny jsou uloženy na nosné ocelové konstrukci v přední a 

zadní části stanice. A-buben má vyvedenou hřídel na obou stranách (je možné použití 

přírubového spojení bubnu s adaptérem, který nahrazuje vyvedenou hřídel), takže je možné 

zavěsit na hřídel bubnu jednu nebo dvě poháněcí jednotky. Převodová skříň poháněcí 

jednotky je zavěšena na hřídeli bubnu a spojení je provedeno pomocí dutého hřídele 

s drážkami pro přenos kroutícího momentu. Opačný konec rámu poháněcí jednotky je 

uchycen pomocí závěsu k ocelové konstrukci poháněcí stanice, popř. pomocí kloubové 

podpěry.  

Poháněcí jednotka se skládá z kuželočelní převodové skříně s přenášeným výkonem 500 

kW, pružné spojky Periflex, čelisťové brzdy s ovládáním Elhy a kroužkového el. motoru 

500 kW, 6000V. Spouštění el. motoru se provádí pomocí odporového spouštěče.  

Kontrola teploty oleje převodovky se provádí dvěma termistorovými čidly. Jedno čidlo je 

umístěno u ložiska vstupního pastorku pro kontrolu teploty 900C. Druhé čidlo je umístěno 

v oleji ve spodní části převodovky pro kontrolu teploty 750C. 

Překročení teploty způsobí programové zastavení dopravníku. Celá poháněcí jednotka se 

montuje a demontuje pomocí přípravků, které jsou součástí strojního vybavení. U šikmých 

dopravníků (nad 50) se pohonná jednotka vybavuje zpětnou válečkovou brzdou, umístěnou 

na vyvedeném předlohovém hřídeli převodové skříně.  

Poháněcí bubny jsou uloženy pomocí ložisek na ocelové konstrukci poháněcí stanice. Plášť 

bubnu je pogumovaný, v gumování jsou drážky, které umožňují vytlačování vody a 

řídkých nečistot a zároveň zvětšují koeficient tření mezi pásem a povrchem bubnu. Pro 

zlepšení přenosu může být buben místo pogumování vybaven keramickým obložením.  

 

� Napínací ústrojí 

Napínací ústrojí se skládá z napínacího vozíku, napínacího vrátku, zařízení pro regulaci 

napínací síly, lana, bezpečnostních vypínačů a slouží pro napínání dopravního pásma, aby 

nedocházelo k prokluzu. 



Martin Toman- Transport poháněcích stanic DPD povrchových dolů 

2009                                                                                                                                - 5 - 

� Lano 

Lano se musí správně navíjet na navíjecí buben a převáděcí kladky. Lano je nutné 

pravidelně kontrolovat. Při kontrole a výměně lana je nutné postupovat podle pravidel pro 

volbu, údržbu a odkládání lan velkostrojů. 

 

� Napínací vozík 

Napínací vozík sestává z ocelového rámu, který je uzpůsoben pro uchycení napínacího 

bubnu, samo-vynášecího stírače (pouze u nepogumovaného bubnu), lanových kladek a 

pojezdových a vodících kol.  

 

� Napínací vrátek 

Vrátek, (navíjedlo) je umístěn na samostatné, portálové, ocelové konstrukci nad střední 

částí poháněcí stanice. Napínací vrátek je v provedení dvou-bubnovém a dvou-motorovém. 

Vrátek sestává z čelní převodové skříně, lanového bubnu s pravým závitem, dvou 

asynchronních el. motorů nakrátko, dvou pružných spojek, dvou čelisťových brzd a 

ocelového rámu.  

 

� Zařízení pro regulaci napínací síly 

Napínací síla nutná pro provoz dopravníku je vyvozována napínacím vrátkem a systémem 

lan a lanových kladek, kdy se přenáší na napínací vozík přes příslušný pákový převod na 

tenzometrický snímač tahu. K měření a regulaci napínací síly je poháněcí stanice vybavena 

tenzometrickým snímačem a vyhodnocovací aparaturou. Umístění tenzometru má tři 

polohy: a) s převodem 1:1,5; b) 1:2; c) 1:3. Tenzometr může být též umístěn v tzv. 

průvleku, kterým prochází napínací lano.   

 

� Válečkové podpěrné stolice 

Horní větev gumového pásu na poháněcí stanice je uložena na tří-válečkových 

korýtkových stolicích. Válečky jsou o průměru 159 mm, sklon bočních válečků je 350, u 

náběhů na horní poháněcí buben se sklon bočních válečků zmenšuje. Pražce stolic jsou 

v provedení trubkovém a prostřednictvím držáků pražců uchyceny pomocí šroubů na dráze 

vytvořené v horní části nosné konstrukce. Válečky jsou osazeny gumovými kotouči o 

průměru 194 mm. V místě hrablových stíračů jsou válečkové stolice na vnitřní straně pásu. 
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Před dolním poháněcím bubnem je umístěna rovná tří-válečková stolice, která zabraňuje 

dotyku sbíhajícího pásu do náběhového dílu s pásem na dolním poháněcím bubnu. Na 

horní větvi pásu jsou umístěny dvě spřažené regulační stolice, které mají zajistit lepší 

náběh pásu na vynášecí buben. 

 

� Usměrňovací štít 

K usměrnění toku materiálu na další dopravník je poháněcí stanice vybavena parabolickým 

usměrňovacím štítem. Štít je v provedení parabolickém s úhlem rozevření 900, uvnitř 

vyložen otěruvzdornými lištami z abrazitu nebo jiného podobného otěruvzdorného 

materiálu. Jeho polohu lze měnit pomocí křížového čepu, šroubovaných táhel a 

posouváním příčníku. Posouvání příčníku se provádí autojeřábem. Štít může být uchycen 

též pomocí hydraulických válců, jimiž je natáčen pomocí hydraulického agregátu do 

požadovaného směru. Prostor přesypu je z boku uzavřen plechovými bočnicemi a od 

poháněcího bubnu umístěným skluzovým plechem. Tangenciální stírač bubnu je umístěn 

pod skluzem. Setřený materiál vynáší prašný pás do násypky dalšího dopravníku. Jeho 

poloha je nastavitelná. Na plechových bočnicích u přesypu jsou umístěny konzoly pro 

připojení hlídače přesypu. V případě závalu blokuje chod dopravníku. 

 

� Prašný pás 

Prašný pás je uložen uvnitř nosné konstrukce poháněcí stanice a je umístěn pod vlastním 

dopravním pásem po celé délce poháněcí stanice. Prašný pást sbírá otěrový materiál od 

stíračů a kotoučových válečků. Prašný pás zasahuje částečně i pod náběhový díl. Otěrový 

materiál je dopravován prašným pásem do násypky navazujícího dopravníku. Horní a dolní 

větev prašného pásu je uložena na dvou-válečkových girlandových stolicích uchycena 

pomocí držáků k nosné konstrukci poháněcí stanice. Pohon prašného pásu je umístěn na 

dolním konci a sestává ze zavěšené převodové skříně, předlohového hřídele, spojek 

Periflex a asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko. Celý pohon i s poháněcím 

bubnem je uložen na samostatném rámu, který je posuvný v napínacím vedení. Napínací 

pohyb je odvozen od pohybového odtlačovacího šroubu prostřednictvím šnekové 

převodové skříně ovládané ručně.  
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� Stírací zařízení 

Stírací zařízení slouží ke stírání ulpěného materiálu na páse a k čištění bubnů. Ke stírání 

ulpěného materiálu na dopravním páse je použito čtyř sad škrabákových stíračů. Jednotlivé 

sady škrabek se podle znečištění pásu zapínají za provozu. Ovládání stíračů se děje pomocí 

pákového převodu. Přítlačnou sílu na 1 cm délky škrabky lze měnit v rozmezí 10 až 30 N 

přesouváním závaží po rameni páky. Hrubé nečistoty se odstraňují hranou skluzového 

plechu umístěného v přesypu poháněcí stanice a tangenciálním stíračem umístěným pod 

skluzovým plechem. Buben v napínacím vozíku je čištěn samo vynášecím stíračem. Pro 

čištění dopravního pásu mohou být použity i stírače jiného typu, např. HOSCH, MARTIN 

apod.  

 

� Náběhový díl  

Náběhový díl je spojovacím článkem mezi poháněcí stanicí a nosnou konstrukcí 

dopravníku představovanou středními díly. Skládá se ze dvou částí: Náběhový most a 

střední náběhový díl. Náběhový most sestává z plnostěnné konstrukce, převáděcích válců, 

snímače rychlosti a podpěrných válečkových stolic. Ocelová konstrukce mostu je uložena 

na jedné straně na převislém konci ocelové konstrukce poháněcí stanice, na druhé straně 

pak na ližině nebo na betonových základech. Na horní části konstrukce náběhového mostu 

jsou pak uchyceny válečkové podpěrné stolice horní větve. Převáděcí válce převádějí dolní 

větev pásu z poháněcí stanice na úroveň středních dílů. V náběhovém mostě je dále 

umístěn snímač rychlosti. Střední náběhový díl je v podstatě střední díl, jehož nosiče 

horních válečkových stolic jsou v příslušném sklonu. Některé náběhové díly jsou opatřeny 

násypkou, umožňující nasypávání doprav. materiálu rýpadlem.  

 

� Kabina obsluhy  
Kabina obsluhy je umístěna v přední části poháněcí stanice a umožňuje vizuální kontrolu 

místa přesypu a pohybu materiálu na poháněcí stanici. Jsou v ní umístěny kontrolní a 

dorozumívací zařízení, určené příslušným projektem elektro. Stěny kabiny včetně střechy a 

podlahy jsou dvojité, zvukově a tepelně izolované. Kabina je dále vybavena vytápěním a 

hasícím přístrojem.  
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� Elektrovýzbroj 
Elektrovýzbroj poháněcí stanice je tvořena elektrorozvodnou, ve které jsou umístěny 

transformátory a příslušná výzbroj vn a nn, osvětlovacími tělesy umístěnými na poháněcí 

stanici a nouzovými tlačítky spolu s výstražným a signalizačním zařízením a příslušnou 

kabeláží. Elektrorozvodna je umístěna na ocelové konstrukci přímo na poháněcí stanici po 

jedné, popř. obou stranách hlavního pásu. Přenos vibrací z poháněcí stanice je tlumen 

silentbloky.  

 

� Čidla 
Zajišťují chod dopravníků, nebo kontrolují činnost, funkci důležitých parametrů 

dopravníku. 

a) signalizace vybočení je umístěna na horní větvi pásu před horním bubnem a na spodní 

větvi pasu před vratnou stanicí. 

b) signalizace rychlosti pásu je umístěna na převáděcím válci v náběhu. Signalizace 

prokluzu pasu je umístěna na spojce hlavních pohonů obvykle na jednom z pohonů 

jednotlivých poháněcích bubnů (i na obou). 

c) hlídač přetržení lana je čidlo, které při přetržení lana nebo jeho nadměrného prověšení 

zajistí zastavení pásu.  

d) signalizace zahlcení přesypu je umístěná v místě štítu poháněcí stanice a zahlcení 

přesypu znamená havarijní zastavení dopravníku.  

e) signalizace koncových poloh napínacího vozíku zabraňuje vyjetí napínacího vozíku a 

polohy, která je určena pro potřebné napínání pásu. Pohyb napínacího vozíku je omezen 

dvěma koncovými vypínači, které vypínají stykače navíjedla. Tyto koncové vypínače jsou 

umístěny na dráze napínání, z nichž jeden je pro omezení dolní krajních polohy a je pevný 

a druhý je přestavitelný pro omezení horní polohy napínacího navíjedla. Dále je pohyb 

vozíku omezen bezpečnostním koncovým vypínačem na konci dráhy napínání 

v nadřazeném obvodu. Koncové vypínače pro horní polohy jsou přestavitelné podle 

momentálního vytahání pásu.  

f) signalizace na brzdě slouží k signalizaci stavu brzdy (zabržděno, odbržděno) 

g) teplotní čidla na převodovce 

h) teplotní čidlo na spouštěči 

i) čidla použitá v elektrospotřebičích jsou popsány v elektro předpisech 
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� Vybavení dopravníku čidly pro bezobslužnost  

Vzhledem k tomu, že na poháněcí stanici nebude trvalá obsluha, je ovládací systém 

dopravníku vybaven čidly pro bezobslužný provoz s řídícím systémem v dispečinku. 

Bezobslužný provoz je možný pouze u poháněcích stanic. Na shazovacích vozech a 

výsuvných hlavách je trvalá obsluha. Pojízdné výsypky na porubních dopravnících 

obsluhuje klapkař rypadla, popř. řidič lopatového rypadla (DPD příkupy), ke kterému je 

zapojeno i elektrické ovládání (PN může obsluhovat též provozní zámečník nebo obsluha 

PVZ). Řízení provozu a obsluhy je prováděno z centrálního dispečinku. Způsob kontrol je 

řešen v provozním řádu DPD, který vydá provozovatel.  

Bezobslužnost poháněcích stanic zajišťují čidla, která sledují správnou funkci 

nejdůležitějších provozních uzlů: 

- snímání rychlosti dopravního pásu- náběhový díl 

- měření prokluzu (rozdíl rychlostí pohonu a dopravního pásu)- pohon 

- snímání rychlosti prašného pásu- umístění na horním bubnu 

- signalizace vybočení 

- hlídání zahlcení přesypu  

- signalizace obdržení pohonu 

- koncové vypínače pro pojezd napínacího vozíku 

U bezobslužných PS jsou na stanicích ponechány velké kabiny s ovládacími pulty, a 

ostatním vybavením.  

V kabině jsou následující prvky:  

- nouzové vypnutí 

- osvětlení 

- zapnutí klimatizace 

 

� Pryžový dopravní pás 
Pryžový dopravní pás je hlavním nosným elementem dopravovaného materiálu. Podle typu 

dopravníku může být pás ocelokordový nebo polyamidový, popř. i jiné konstrukce, která 

vyhovuje provozním podmínkám dopravníku.  

 

� Příslušenství  
Příslušenství zahrnuje ostatní vybavení poháněcí stanice jako kryty, lávky, přechody, 

hasicí přístroje, čistící nářadí atd. Proti padání větších kusů materiálů z pásu na plošiny je 
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v celé délce poháněcí stanice namontováno boční vedení. Proti vybočení je pás hlídán na 

poháněcí stanici signalizační stolicí. Signalizační stolice je vybavena spínači, které 

vypínají dopravník.  

 

1.3  Technická data poháněcí jednotky 500 kW 

 

Elektromotor LYG 600 L-6; 500 kW; 6 kV; 1000ot.min-1; 

spec. provedení: pravý, levý 

Převodová skříň KC 2 H- 113; 500 kW; převod i = 12,375 

Spouštěč SPD 3 

Odporník SOC 3 c 

Zpětná válečková brzda ø 100 mm; Mk = 10000 Nm; č. v. 1-

106.690.003 

brzdový kotouč ø 630 mm 

spojka Periflex ø 560 mm 

elhy EB 250/160 S; 500 V; 50 Hz 

signalizace odbrždění MS 36 

Brzda 

brzdný moment            max. 5750 Nm  (575 kpm) 

Mazání  beztlakové – broděním, rozstřikem 

Kontrola teploty termistorovými čidly- TS 9 

Hmotnost vlastní poháněcí jednotky cca 16 200 kg 

 

Obr. č. 4), str. 41     Poháněcí jednotka 500 kW 

 

Obr. č. 5), str. 41    Uspořádání poháněcích jednotek 

 

2  Přesun poháněcí stanice po kolejovém roštu 

 

2.1  Příprava transportní trasy 

 

Transportní trasa musí být připravena tak, aby nedošlo k místnímu překročení povoleného 

sklonu 15 0. Trasa musí být připravena v terénu, kde nehrozí nebezpečí propadnutí či 
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zaboření stanice, sesuvy půdy, průvaly vod či jiná nebezpečí. Za stanovení trasy odpovídá 

vedoucí práce (revírník přestaveb). Pokud nelze bezpečně určit trasu je nutné vyžádat u 

přípravy výroby zakreslení trasy do plánovací mapy a její vytýčení v terénu, případně 

stanovení úprav terénu. Při špatných klimatických podmínkách (sníh, déšť …) je nutné 

odstranit z trasy tažných mechanizmů zvodnělou vrstvu a provést zpevnění povrchu. Zde je 

nutné vzít v úvahu, že na zvodnělém povrchu klesá bezpečná tažná síla mechanizmu až o 

50 %. 

Kolejový rošt musí být postaven podle odpovídající projektové dokumentace dodané 

k příslušné stanici. U stanic DPD š. 1800 mm jsou použity pražce o délce 5,6 m položené 

v maximální rozteči 0,5 m. Zvětšení rozteče na 0,7 m je možné pouze v odůvodněném 

případě v místech se zvýšenou únosností terénu. Je dovoleno použít i kratší pražce (4,8 a 

3,6 m) s podmínkou, že se rozteč zmenší na max. 0,4 m. 

 

2.2  Příprava stanice 

 

Před transportem provede mechanik DPD kontrolu stavu uchycení rozvoden, 

transformátorů a spouštěčů, převodovek, motorů, a vrátků. Dále je nutné provést kontrolu a 

promazání podvozků. Stanice nesmí být uvazována prostým ovinutím lan přes nosníky 

ocelové konstrukce neboť dochází k jejímu poškozování. Stanice smí být tažena pouze za 

úchyty určené výrobcem, nebo za úchyty namontované se souhlasem mechanika zařízení. 

Úchyty musí být dimenzovány na maximální tažnou sílu mechanizmu. Pro universální 

potřeby je nutné dimenzovat úchyt na minimální sílu 60 tun. 

Pokud není stanice vybavena úchyty je nutné provést jejich dodatečnou montáž podle 

pokynů mechanika zařízení. Montáž tažných úchytů musí být dokladována v Knize 

zařízení.  

Na stanici musí být viditelně označena max. povolená tažná síla úchytu. Pokud vzniknou 

při montáži technické komplikace je nutné montáž konzultovat s odborným pracovníkem 

útvaru hlavního mechanika. 
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2.3  Samotné přemístění kolejových poháněcích stanic 

 

Přesun poháněcích stanic provádíme samostatnými tažnými prostředky (dozery) souběžně 

s přesunem střední části, tzn., že při dojíždění překladače k poháněcí stanici tuto úměrně 

posuneme.  

Před posunem poháněcí stanice provedeme následující úkony:   

1) Uvolnit šrouby aretace tří ramen. Zaaretováno zůstane rameno na straně tažných 

prostředků, přilehlé k náběhovému dílu. Zároveň vyjmeme šrouby pro uchycení 

kolejnic na náběhovém dílu a uvolníme šrouby  uchycení na ližinách vratných 

stanic. 

2) Připojit tažný prostředek za kruhové otvory v ramenech podvozků poháněcí stanice 

a druhý za ližiny náběhového dílu. 

3) Uvolnit a přetočit kolejové zdrže. 

4) Přesunout poháněcí stanici rovnoměrným tahem při současném posouvání 

náběhového dílu druhým tažným prostředkem. 

5) Po dokončení přesunu do konečného postavení dopravníku uvolníme zaaretované 

rameno a poháněcí stanici vyrovnáme s podélnou osou dopravníku. Potom 

dostatečným momentem dotáhneme šrouby aretace ramen a kolejových zdrží. 

 

2.3.1  Směry přemisťování poháněcí stanice s kolejovým podvozkem 

 

a) podélný    obr. č. 6), str. 42 

b) příčný     obr. č. 7), str. 42 

c) šikmý v rozmezí   0 0 – 14 0 30´ obr. č. 8), str. 43  

d) šikmý v rozmezí  14 0 30´ - 58 0 obr. č. 9), str. 43 

e) vějířový    obr. č. 10), str.44  

 

2.4  Výhody – nevýhody poháněcí stanice s kolejovým podvozkem 

 

2.4.1  Výhody  

 

� nízké pořizovací náklady kolejového zařízení na poháněcí stanici 
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� jednoduchá obsluha, údržba a oprava 

� univerzálnost 

� relativně nízká stavební výška 

� velmi lehké vlastní přemísťování po kolejišti 

 

 

2.4.2  Nevýhody  

 

náročná příprava před vlastním přemístěním 

� příprava terénu před položením kolejiště 

� pokládka kolejiště 

� natáčení kolejových podvozků 

� nutnost používání pomocné mechanizace 

 

3  Přemístění poháněcí stanice s kolejovým roštem na delší vzdálenost 

 

Pokládka kolejiště a přesun po nich se provádí pouze na krátkou vzdálenost, při běžném 

technologickém přemísťování v průběhu dobývacího procesu. Na povrchových dolech je 

nutné provádět i transporty poháněcích stanic na velké vzdálenosti a to především při 

� provozních, resp. Investičních přestavbách tras dopravních linek 

� investiční výstavbě nových dopravních linek ( při použití centrálních montážních 

míst pro poháněcí stanice) aj.  

 

V těchto případech je velmi efektivní a výhodné použití mobilních housenicových 

podvozků, které dělíme na: 

 

a) stabilní- Trvalé housenicové podvozky, které umožňují zpravidla pouze jeden směr 

přemisťování (kolmý nebo podélný). Nevýhodou je větší stavební výška poháněcí stanice, 

velký podíl hmotnosti podvozku při požadavku dodržení malých hodnot středních měrných 

tlaků, větší složitost a nespolehlivost funkce při dlouhodobém setrvání na jednom místě aj.  

V České republice se nepoužívají. Používají se pro pásové dopravníky šíře 2250 mm 

(Polsko) až 2500 mm (Německo) 
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b) mobilní-  Samostatný transportní vůz s housenicovým podvozkem.      

 

3.1  Transportní vůz TV – 200 

 

Typové označení 200 znamená jmenovitou nosnost transportního vozu. Na povrchových 

dolech SHP se užívají vozy značené jako TV- 200 M a jeho prodloužená verze o 5,5 m, 

značená jako TV- 200 LM. 

 

Obr. č. 11), str.  45   Transportní vůz TV 200M – boční pohled 

 

Obr. č. 12), str. 46    Transportní vůz TV 200M – pohled z hora 

 

3.1.1  Užití transportního zařízení TV – 200 M  

 

je určeno pro přepravu poháněcích stanic DPD 1800 mm a 1200 mm a shazovacích vozů 

1800 mm a 1200 mm na velkou vzdálenost v terénu, může být využito pro přepravu 

mechanizmů a strojů v málo únosném terénu (autojeřáby, dozéry..)  

Transportní zařízení TV- 200 M je možno dále použít pro přepravu rozměrných břemen 

(části ocelových konstrukcí, převodové skříně, pohonné jednotky, kolesa, cívky a kabely 

aj. 

 

3.1.2  Popis zařízení 

 

Základní části: 

� transportní vůz typové označení TV – 200M  

� diesel agregát TV – 200M 

� zvedací trámce 

� zvedací hydraulické soupravy Enerpac a vázací prostředky 

 

Základní části transportního vozu: 

� upravené housenicové podvozky z PVZ – 2500 

� příčník nesoucí převážené břemeno 

� hnací agregát 
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� dvě nájezcové rampy kloubově připevněné na příčníku 

� kabina řidiče umístěnou vlevo vpředu 

� elektrovýzbroj 

� hydraulika ovládání nájezdových ramp 

� mazací systém housenicových podvozků 

� Elektrozařízení a napájení 

 

Napájení je zabezpečeno hnacím agregátem, který je vestavěn mezi přední podélné 

nosníky příčníku. V případě zvláštního požadavku je možné napájení provést vlečným 

kabelem ze zvlášť taženého dieselagregátu. 

Rozvaděče pohonu housenic jsou umístěny na příslušných nosnících housenic. Dále se na 

levém nosiči nachází přívodní pole s hlavním vypínačem a na pravém nosiči pole 

s transformátorem 500/ 220 V 

Rozvaděč pomocných obvodů je umístěn v přední části kabiny řidiče. Vrchní část tohoto 

rozvaděče tvoří ovládací panel. Původní napětí a napětí elektromotorů je 500 V, ovládacích 

a světelných obvodů pak 220 V, 50 Hz. 

  

3.1.3  Popis funkce transportního vozu 

 

Naložení a vyložení poháněcí stanice je popsáno v kapitole č. 3.2.3. a 3.2.4. Funkce 

vlastního transportního vozu spočívá v pojíždění vpřed nebo vzad, zatáčení vlevo nebo 

vpravo, zastavením pojezdu jedné housenice nebo otáčením na místě protichůdným 

pohybem housenic.  

Transportní vůz je řízen z kabiny řidiče. Pro najíždění pod poháněcí stanici je však ovládán 

dálkově.  

Pro přesun poháněcích stanic je vůz vybaven hydraulickými sklopnými nájezdovými 

rampami ovládanými z místa, odkud lze jejich pohyb sledovat.  

 

3.1.4  Technické parametry transportního vozu TV- 200M 

 

Jmenovitá nosnost  200 000 kg 

Maximální nosnost  240 000 kg – (nutná úprava 
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trasy) 

Vlastní hmotnost 

transportního vozu TV 

200 

 130 242 kg 

Hmotnost zvedacího 

trámce I 

 3 197 kg 

Hmotnost zvedacího 

trámce II 

 6 521 kg 

Hlavní rozměry    

 délka bez nájezdových ramp 14,4 m 

 délka s nájezd. rampami 20,6 m 

 maximální výška  2,2 m 

 maximální šířka  11,2 m 

 světlá výška nad terénem 0,5 m 

 výška housenic 2,2 m 

 šíře housenic 2,1 m 

 délka housenic mezi turasy 8,5 m 

Tlaky na podložku   

 nezatížený vůz 0,036 MPa 

 zatížený vůz  0,097 MPa 

Rychlost pojezdu  0,36 km.h-1 – 0,1 m.s-1 

Celkový instalovaný 

výkon 

 150 kW 

Příkon motorů pohonu 

housenic 

 2 x 67 kW 

Dieselagregát TV – 200M   

 maximální výkon motoru Tatra 300 kW při 2 100 ot.min-1 

 výkon generátoru  250 kVA 

 jmenovité napětí 3 x 500 V 

 jmenovitá frekvence 50 Hz 
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3.1.5  Základní technické parametry transportní trasy: 

 

Maximální podélný sklon 

pojezdové trasy 

nezatížený vůz 1:5 (11 0) 

 zatížený vůz 1:6 (9 0) 

 

Maximální příčný sklon 

pojezdové trasy 

nezatížený vůz 1:5 (11 0) 

 zatížený vůz 1:10 (5 0) 

 

Maximální šířka pojezdové 

trasy 

 15 m 

 

3.1.6  Technické požadavky pro využití maximální nosnosti transportního vozu: 

 

Transport poháněcí stanice 1800 OLDP je nutno provádět s demontáží pohonů. Tím dojde 

ke snížení hmotnosti transportované části poháněcí stanice z 332 200 kg na 235 800 kg. 

bez náběhového dílu. Tento transport však není možné považovat za běžnou provozní 

praxi, ale s ohledem na použité housenicové podvozky z PVZ 2500 za mimořádnou 

záležitost a je bezpodmínečně nutné splnit následující technické podmínky pro zajištění 

bezpečnosti transportu: 

1) provést zjištění těžiště poháněcí stanice při její přípravě k transportu 

2) najetí TV 200 geometrickým středem pod označené těžiště 

3) provést podepření PS 1800 

4) upravit transportní trasu během transportu tak, aby nemohlo dojít vlivem terénní 

nerovnosti k bodovému podepření housenicových podvozků pouze v místě turasů, 

kdy dochází k maximálnímu ohybovému namáhání konstrukce nosiče housenic 

5) dbát na dostatečnou únosnost trasy, kritická místa (podmáčený terén) vysypat 

vhodným materiálem a dodržet geometrické parametry sklonu trasy transportu 

s plynulými přechody stoupání a klesání terénu, při nadměrném rozkmitání ocelové 

konstrukce poháněcí stanice zastavit transport a počkat na utlumení kmitání. 
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6) s ohledem na bezpečnost transportu a minimalizování dynamických vlivů na 

ocelovou konstrukci vlastního převáženého břemene je nutno vždy provést úpravu 

trasy pomocí zemních strojů. Především je nutno upravit sklony podélného 

stoupání a klesání trasy a dodržet jejich předepsané parametry. Je třeba dbát na 

řádné odvodnění trasy a její dostatečnou únosnost popřípadě provést její zpevnění 

vhodným posypovým materiálem. Při transportu PS DPD š. 1800 mm je vhodné 

provést úpravu terénních přechodů transportní trasy při stoupání a klesání v délce 

min 15 m a sklonu 1 : 10. 

 

3.1.7  Obsluha transportního vozu TV – 200M 

 

Základní obsluhu transportního vozu TV – 200M tvoří dva pracovníci – řidič a pomocník 

řidiče 

Řidič – zkušený pracovník, min 20 let věku, majitel oprávnění k řízení pásových vozidel 

DET 250 (Catterpilar apod.), s min. tříletou praxí.  

Pomocník řidiče – obsluha hnacího agregátu, případně vlečené elektrocentrály 

 

3.2  Transport PS užitím TV- 200 

 

3.2.1  Transport poháněcí stanice š. 1800 PA: 

 

Poháněcí stanice dálkové pásové dopravy šíře 1800 v provedení pro polyamidový pás, 

pracovní označení PS 1800 PA má celkovou hmotnost 263 815 kg. Po odečtení hmotnosti 

předního kolejového podvozku 17 391 kg a reakce náběhového dílu v hodnotě ca 6 000 kg 

je hmotnost transportované části PS 1800 PA cca 240 000 kg.  

Obr. č. 13, str. 47 Transport PS š. 1800 mm, prostřednictvím TV – 200M                                                                          

 

3.2.2  Transport poháněcí stanice š. 1800 OLDP: 

  

Celková hmotnost tohoto typu poháněcí stanice dálkové pásové dopravy šíře 1800 

v provedení pro ocelokordový pás, pracovní označení PS 1800 OLDP má hmotnost 

332 200 kg. Vzhledem k této hmotnosti a pevnostní kontrole ocelové konstrukce PS 1800 
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OLDP je nutno provádět transport vždy po demontáži pohonů. Po odečtení hmotnosti 

pohonů 84 400 kg, předního kolejového podvozku 17 391 kg a reakce o náběhového dílu 

cca 4 000 kg je hmotnost transportované části PS 1800 OLDP 226 429 kg.  

 

Obr. č. 14, str. 48 Transport PS š. 1800 mm- OLDP, prostřednictvím TV – 200 M 

 

3.2.3  Požadavky pro bezpečné zajištění při nakládání PS: 

 

� zjištění aktuálního technického stavu hlavních nosníků PS. Ocelová konstrukce 

musí být bez znatelných deformací a trhlin. V případě výskytu těchto závad je 

potřeba provést odborné posouzení 

� demontáž náběhového dílu a pásma 

� vizuální kontrola svarových spojů předních a zadních stoliček 

� osazení předního a zadního zvedacího trámce I a II 

� montáž mezikusu a koše s válcem na trámec I 

� montáž koše s válcem na trámec II 

� doprava opěrných pontonů pod zvedací místa  

� kompletace zvedacích souprav Enerpac a jejich kontrola 

� zahájení rovnoměrného zvedání poháněcí stanice, kdy nesmí dojít k překročení 

náklonu nad 2 0   

� provedení odečtu hodnost reakcí v jednotlivých zvedacích místech 

� provedení spuštění poháněcí stanice na třmeny nebo mezikus 

� stanovení těžiště poháněcí stanice (viz poznámka) 

� vytažení předního kolejového roštu a demontáž předního kolejového podvozku bez 

vyvození bočních tlaků 

� provedení najetí transportního vozu geometrickým středem příčníku pod těžiště PS, 

za použití dálkového ovládání transportního vozu 

� umístění trámců a gumových podložek na stykové plochy PS a transportního vozu. 

� spuštění PS na trámce 

� zajištění PS pomocí kotevních řetězů  

� demontáž zvedacích trámců I a II 

� samotný transport 
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Obr. č. 15), str. 49 Přední a zadní zvedací trámce 

 

Obr. č. 16), str. 50 Uchycení stoliček na hlavní nosníky PS 

 

Poznámka:   Stanovení těžiště poháněcí stanice: 

 

1) Odečet hodnot tlaků v místech podepření zvedacích trámců pA1, pA2, pB1, pB2 

v barech – místa A1, A2, B1, B2 viz schéma 

2) Určení hodnot reakcí RA1 = S x pA1 x 0,981-1 = 1,02 x S x pA1. Při průměru pístu       

Ø 100 mm je RA1 = 80 x pA1 (kg). Obdobně je RA2 = 80 x pA2; RB1 = 80 x pB1 a RB2 

= 80 x pB2 

3) Celková hmotnost PS je G = RA1 + RA2 + RB1 + RB2 (kg) 

4) Změření vzdálenosti mezi zvedacími trámci l (m) 

5) Určení vzdálenosti těžiště od zadního trámce ze vztahu b = (RA1 + RA2 x G-1) (m) 

 

Obr. č. 17), str. 51 Schéma pro stanovení těžiště PS 

 

3.2.4  Požadavky pro bezpečné zajištění složení PS: 

 

Složení poháněcí stanice se provede postupem opačným než je použit pro její naložení. 

Transportním vozem s poháněcí stanicí se najede osově přesně k místu nového nasazení a 

provedou se následující úkony: 

� uvolnění kotvících řetězů 

� provedení montáže zvedacích trámců I a II 

� smontování zvedací soupravy 

� provedení přizvednutí PS a zajištění dosednutí zvedacích souprav na třmeny 

� kontrola rovinnosti hlavních nosníků, max. sklon 2 0 

� vyjetí transportního vozu mimo poháněcí stanici, pomocí dálkového ovladače 

� montáž kolejového roštu a předního kolejového podvozku 

� spuštění předních kolejových podvozků do pouzder odebíráním třmenů a muzikusů 

se současným zasouváním svislých čepů 

� souběžná kontrola dovoleného sklonu 

� při spouštění se nesmí používat boční síly na PS 
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� zajištění předního kolejového podvozku po dosednutí PS a následná demontáž 

zvedacích trámců I a II 

� kontrola stavu nosné ocelové konstrukce poháněcí stanice a její zprovoznění  

 

3.3  Výhody – nevýhody transportního vozu TV- 200 

 

3.3.1  Výhody transportního vozu 

 

� velká nosnost  

� všesměrná pohyblivost 

� vysoká přepravní rychlost 

� možnost použití u více druhů poháněcích stanic 

� možnost využití pro přepravu a přemístění jiných těžkých strojů a zařízení 

 

3.3.2  Nevýhody transportního vozu  

 

� vysoká hmotnost 

� větší stavební výška 

� velké měrné tlaky na podložku 

� vysoké pořizovací náklady 

� složitost zařízení a náročnost na údržbu 

 

Jako varianta transportu poháněcí stanice bez závislosti okolních strojích a zařízení je 

varianta přepravy pomocí kráčivé jednotky. 

 

4  Poháněcí stanice přemísťovaná pomocí odnímatelné kráčivé jednotky (OKJ) 

 

4.1  Poháněcí stanice š. 1800 mm s OKJ 

 

Technické parametry a nástavbová část je shodná s poháněcí stanicí s kolejovým 

podvozkem s výjimkou samotného podvozku.  
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Poháněcí stanice je postavena na oddělitelném kovovém pontonu, který je spojen s dvěma 

nebo třemi nosníky (dle konstrukčního provedení) nosné konstrukce PS. 

Přemísťování zajišťují odnímatelné kráčivé jednotky spojené šrouby nebo čepy a 

hydraulickými táhly s pontonem PS 

 

Obr. č. 18), str. 52 Poháněcí stanice s OKJ 

 

4.2  Odnímatelná kráčivá jednotka 

 

Používají se dvě nebo čtyři, symetricky připojené bočně k opěrnému pontonu poháněcí 

stanice. Vlastní jednotka sestává ze zvedacího (nosného) hydraulického válce a 

připojených dvou pohybových (směrových) hydraulických válců a opěrného kruhového 

pontonu. Válce jsou uchyceny na nosném rámu, který se jako celek připojuje k opěrnému 

pontonu poháněcí stanice. Napájení el. energií při přemisťování je dieselagregátem nebo 

kabelovým vozem.  

 

4.2.1  Základní technické údaje 

 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ ÚDAJ JEDNOTKA VELIKOST 

Nosnost  t 130 

Zdvihová síla  kN 1470 

Hmotnost  t 23,5 

Průměr opěrné desky m 4,5 

Plocha opěrné desky  m2 15,1 

Jmenovitý měrný tlak MPa 0,1 

Rychlost kráčení max. m.min-1 1,25 

Délka kroku max. mm 500 

Zdvih opěrné desky na terén mm 250 
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Zdvih pontonu nad terén  mm 350 

Vzdálenost středu opěrné desky od středu čepů 

závěsných ok m 2,3 

Výška středu čepu spodních závěsných ok nad 

plání m 0,71 

Rozteč uchycení k pontonu – svislá m 1,5 

rozteč uchycení k pontonu – vodorovná m 1,96 

Max. povolený sklon v podélném směru poměr 1 : 7 

Max. povolený sklon v příčném směru poměr 1 : 15 

Max. tlak v hydraulickém systému MPa 22 

Výkon hlavního čerpadla  dm3.min-1 239 

Obsah olejové nádrže dm3 1100 

Příkon elektromotoru hlavního čerpadla kW 75 

Napětí a frekvence napájecího proudu V/ Hz 500/50 

Délka kroku max. při kráčení hlavním směrem mm 700 

 

Obr. č. 19), str. 53, 54 Samostatná odnímatelná kráčivá jednotka- pohled a), b), c), d) 

 

Obr. č. 20), str. 55, 56 Zapojení OKJ na různé druhy PS- a), b),  c) 

 
 
5  Přemísťování kráčivé poháněcí stanice 

 

Poháněcí stanice se přemísťuje pomocí odnímatelných kráčivých jednotek, které jsou 

řízené obsluhou z ochozu jedné z kráčivých jednotek, na které je umístěno řídící zařízení. 

V předstihu před přestavbou, pokud nejsou kráčivé jednotky na poháněcí stanici osazeny, 

je potřeba provést jejich transport a to buď transportním vozem, podvalníkem s tahačem 

nebo vhodnými saněmi, taženými dozerem.  
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Montáž kráčivých jednotek se provádí pomocí zdvihacího zařízení potřebné nosnosti 

pracovníky strojní údržby DPD, kteří jsou k této činnosti zaškoleni. Mechanické připojení 

k pontonu stanice se provádí pomocí šroubů nebo čepů (podle druhu kráčivé jednotky) a 

jejich ustavení pomocí táhel ke konstrukci poháněcí stanice.  

Jemné přizpůsobení rozteče otvorů v táhlech se provádí pomocí excentrických čepů, které 

jsou na straně kráčivé jednotky. Tato montáž se provádí podle dokumentace, dodané 

výrobcem.  

Elektrické připojení napájení kráčivých jednotek provádějí provozní elektrikáři DPD ze 

svorkovnicových skříní,  k tomu účelu instalovaných na poháněcích stanicích. Dále propojí 

řídící systém kráčivých jednotek.  

Vlastní kráčení a přesun PS probíhá způsobem, že se hydraulicky ovládané kráčivé 

jednotky společně přesunou ve směru přemístění. Následně dojde k nadzvednutí celé 

stanice a pontonu a přemístění prostřednictvím hydraulických válců ve směru maximálně o 

700 mm. Po pokládce pontonu na zemní plochu následuje opět přeložení kráčivých 

jednotek ve směru přemístění a cyklus se opakuje.  

Kráčivé jednotky jsou samostatně ovladatelné, tzn. že se každá kr. jednotka může 

pohybovat jiným směrem. Stanicí tak lze pohybovat a otáčet libovolnými směry.   

V zimním období je nutné v dostatečném časovém předstihu provést temperování 

hydraulického systému. Dále je vhodné provést včas funkční zkoušky kráčivých jednotek; 

není li možné pohnout poháněcí stanicí, vyzkoušet aspoň volné pohyby „ve vzduchu“. 

Náběhový most, otočně uložený na poháněcí stanici je svým druhým koncem podepřen 

vlastním pontonem. Při příčném přemísťování stačí většinou s ohledem na únosnost terénu 

provádět přemísťování prostým tahem mechanizačního prostředku za ponton v potřebném 

směru.  

Při přemísťování ve směru podélné osy poháněcí stanice je většinou nutné v určeném místě 

poblíž pontonu stanici nadzdvihnout nad terén pomocí trubokladu. Při přestavbě, tak jako u 

kolejové poháněcí stanice je nutné vyvozovat pohyb poháněcí stanice a náběhového mostu 

rovnoměrně, aby nedošlo k jeho poškození v místě omezeného otočného uložení. Na 

ochozech v místě styku poháněcí stanice s náběhovým mostem je nutné zdvihnout 

výklopnou část podlahy (aby nedošlo k poškození ochozů) a vstup do těchto míst ze všech 
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míst možného vstupu zamezit instalací zábran a označit výstražnými tabulkami, 

upozorňujícími na toto nebezpečí! 

 

Obr. č. 21), str. 57, 58 Polohy OKJ I – IV při přesunu PS 

 

5.1  Výhody- nevýhody PS s odnímatelnou kráčivou jednotkou 

 

5.1.1  Výhody 

 

� přemísťování PS je velmi jednoduché a všemi směry 

� jednoduchá ovladatelnost 

� pro všechny PS s OKJ je dostačující vlastnit pouze 4 OKJ 

� přesun pomocí OKJ je možný i v relativně těžším terénu a svahu 

� velká stabilita, kdy není nutné kotvení 

 

5.1.2  Nevýhody 

 

� vyšší pořizovací náklady 

� vyšší náchylnost na poškození  

� vyšší náročnost na údržbu a čistotu OKJ 

� malá přemisťovací rychlost 

� při přemísťování na delší vzdálenost je přesun pomocí OKJ nevyhovující 

Přesun pomocí odnímatelných kráčivých jednotek je velmi efektivní na krátkou 

vzdálenost, při běžném technologickém přemísťování v průběhu dobývacího procesu. Tak 

jako v případě PS s kolejovým podvozkem je u PS s OKJ nutné čas od času provádět 

transporty poháněcích stanic na velké vzdálenosti z důvodů: 

� provozních, resp. Investičních přestavbách tras dopravních linek 

� investiční výstavbě nových dopravních linek ( při použití centrálních 

montážních míst pro poháněcí stanice) aj.  

 

V té chvíli se přesun pomocí OKJ stává komplikovaný. V hydraulickém pohonu OKJ jsou 

vysoké tlaky které se při delším použití přehřívají, dochází k úniku hydraulického oleje a 
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hrozí poškození. Při přesunu je nutné provádět dlouhé přestávky a transport se tím časově 

velmi prodlužuje. 

Z toho důvodu ředitelství Dolu Bílina uvažuje o zakoupení transportního zařízení pro 

poháněcí stanice DPD s kráčivou jednotkou. 

Na základě toho zadala požadavek na vypracování návrhu projektu požadovaného 

transportního zařízení.  

Této zakázky se ujal projektant Ing. Milan Farský z projekční a konstrukční kanceláře 

FAPRO se sídlem v Teplicích. 

V polovině roku 2008 Ing. Farský odevzdal k posouzení studii přepravy poháněcích stanic 

DPD pomocí housenicového podvozku a hydraulických podpěrných ramen.    

 

6  Transport poháněcí stanice s OKJ na delší vzdálenost 

 

Studie přepravy poháněcích stanic DPD pomocí housenicového podvozku a hydraulických 

podpěrných ramen 

 

6.1  Použití housenicového podvozku TRA, navrženého pro PVZ 2500 

 

Obr. č. 22), str. 59  Použití housenicového podvozku TRA, navrženého pro PVZ 2500 

 

6.1.1  Úprava housenicového podvozku TRA 

 

Tento podvozek s pevným rámem má pojezdová vahadla umístěna s roztečí 1500 mm. 

Podvozek je nutno o jedno vahadlo prodloužit, tzn. o 1500 mm. Dále je nutno vytvořit na 

každé housenici 4 nové příruby. Do těchto přírub se namontují podkovovité nosné konzoly 

s kulovými ložisky pro zachycení reakcí od hydraulických válců, pevně spojených 

s podpěrnými rameny. Dále je nutno přepracovat hnací stanici housenic tak, aby 

nekolidovala s podkovovitými podpěrnými konzolami.  

 

6.1.2  Podpěrná ramena 

Na stávajících pontonech, nesoucí poháněcí stanici jsou umístěna úchytná místa. Do 

kterých je nutno upevnit podpěrná ramena se zavěšenými hydraulickými válci. U 
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poháněcích stanic Weserhütte jsou tato místa čtyř- párová, nebo u kratší stanice dvou- 

párová a dvě samostatná.  

 

6.1.3  Přepravní rám housenic 

 

Jelikož jsou použity k přepravě samostatné housenice je nutno je na místo nasazení 

nějakým způsobem dopravit. K tomu slouží přepravní rám s vlastními hydraulickými válci 

a záchytným systémem. Housenice po vyjetí z pracovní polohy pod poháněcí stanicí 

najedou k přepravnímu rámu a jsou dle potřeby ustaveny trubokladem nebo jiným jeřábem 

do přijatelné polohy vůči rámu. Následně hydraulické válce přitáhnou horní část 

přepravního rámu s pomocnými čepy k podkovovitým konzolám. Pomocné čepy se 

zaklesnou do kulových ložisek a začne se zvedat spodní část rámu. Podvozek je připraven 

k transportu. 

 

Obr. č. 23), str. 60 Přeprava housenic pomocí přepravního rámu A, B 

 

6.1.4  Vlastní přeprava poháněcí stanice 

 

Po vyjetí z přepravního rámu s vlastními hydraulickými válci a záchytným systémem 

najedou samostatné housenice pod podpěrná ramena a jsou dle potřeby ustaveny 

trubokladem nebo jiným jeřábem do přijatelné polohy vůči pontonu hnací stanice. Poté se 

hydraulické válce na ramenech zaklesnou do kulových ložisek na housenicích a dalším 

zvedáním se záchytné háky zaklesnou do vodítek háků. Následně se zvýší tlak na vnitřních 

hydraulických válcích tak, aby klopením podvozku bylo zajištěno zaklesnutí háků. Hnací 

stanice je připravena k transportu. 

 

Obr. č. 24), str. 61  Přeprava PS prostřednictvím housenic a hydraulických podpěrných ramen 

 

6.1.5  Omezení možnosti použití housenicového podvozku TRA PVZ 2500 

 

Při ověřování geometrií poháněcích stanic Weserhütte s šířkou pásu 1 800 mm a 2 200 mm 

bylo zjištěno, že rozteč párových úchytů pro umístění podpěrných ramen u poháněcí 

stanice š. pásu 2 200 mm, s prodlouženým pontonem, neodpovídají předpokládané hodnotě 
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3900 mm, ale hodnotě 9550 mm. Tím zpracovaný návrh ztratil univerzálnost pro oba 

druhy stanice, která je požadována v zadání. Tento problém znamenal vyloučení možnosti 

využití podvozku TRA PVZ 2500. 

 

6.2  Použití housenicového podvozku fy. PRODECO a.s.  

 

Po vyloučení možného užití housenicového podvozku TRA byla jako druhá varianta 

zvoleno použití nově vyvinutého podvozku fy. PRODECO a.s. S návrhem zcela nové 

obvodové konstrukce z důvodu odlišnosti rozteče podpor poháněcích stanic Weserhütte . 

Výhodou stávajícího podvozku fy. PRODECO a.s. je bezvahadlová koncepce 

s pomocnými vahadly na pevném rámu a řešení způsobu pohonu. 

Nevýhodou je výška a šíře podvozku, které by znamenaly neúměrné prodloužení ramen. 

Z toho důvodu je nutné obvodová konstrukce stávajícího podvozku fy. PRODECO a.s. 

upravit. 

Uvažovaná hmotnost jedné housenice cca. 50 t 

 

Obr. č. 25), str. 62 Housenicový podvozek fy. Prodeco a.s.- boční pohled 

 

Obr. č. 26), str. 63 Housenicový podvozek fy. Prodeco a.s.- čelní pohled 

 

Obr. č. 27), str. 64 Housenicový podvozek fy. Prodeco a.s.- pohled z hora 

 

6.2.1  Návrh úprav podvozku 

 

Jako základní předpoklad bylo vzato zachování všech strojních dílů v původní podobě. 

Aby toho mohlo být dosaženo, je navrženo zúžení housenic – jediná úprava strojního dílu. 

Jeden důvod je neúměrné prodloužení ramena a druhým důvodem je zachování pohonu 

možná jen s drobnou úpravou reakční vzpěry. Zúžení housenic a reálné rozměry rámu 

umožní zachovat původní pohon.  

Obvodová konstrukce rámu podvozku byla navržena s ohledem na statiku nové funkce a 

s ohledem na geometrické rozměry – snížení nástavbové výšky housenic. Hlavními 

nosnými prvky budou dva vysoké nosníky vně housenic. Ty budou propojeny dole dvojicí 

příčníků. Jeden z nich ponese část původní obvodové konstrukce s pohonem a bude 
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vybaven dvěma úchytnými místy pro vahadla a druhý ponese část původní obv. konstrukce  

s napínáním a bude rovněž vybaven dvěma úchytnými místy pro vahadla. Ve středu budou 

nosníky propojeny jednoduchým nosníkem,nesoucí přídavné páté vahadlo. Tím se 

prodlouží podvozek a přizpůsobí se rozměrům pontonů.  

V horní části budou vnější nosníky propojeny čtveřicí zdvojených nosníků, na kterých 

budou umístěny kyvná ložiska hydraulických válců. Vnitřní pár zdvojených nosníků bude 

přivařen k vnějším nosníkům v rozteči rovnající se rozteči ramen krátkého pontonu 

poháněcí stanice Weserhütte. A to buď v rozteči 2 925 mm - párová a jednoduchá ramena, 

nebo v rozteči 3 900 mm – jednoduchá ramena. Druhá varianta se jeví výhodnější kvůli 

stabilitě. Vnější pár nosníků bude přišroubován přes příruby a bude moci být přemísťován 

do roztečí 10 000 mm – pro podvozek TRA poháněcí stanic  š. pásu 1 800 mm – rozteč 

7300 mm a pro podvozek TRA š. pásu 2 200 mm – rozteč 9 550 mm. 

Vlastní housenice budou totožné nebo zrcadlové. Pro zrcadlové provedení hovoří to, že 

každá housenice bude muset být vybavena nástavbou – jedna nástavba ponese řídící kabinu 

a druhá nástavba poháněcí agregát. S ohledem na koncepci hnacích stanic bude nutné 

situovat obě nástavby na jednu stranu, jinak by nejspíš vadily pohonům v nízké partii 

hnacích stanic. Vzhledem vysoké stavbě podvozku bude nutné pohon pootočit na hnací 

hřídeli směrem nahoru nebo i demontovat. Na opačné straně než bude pohon bude 

umístěna lišta záchytného háku.  

 

6.2.2  Podpěrná ramena 

 

Na stávajících pontonech budou umístěna nová podpěrná ramena s opěrnými místy pro 

hydraulické válce. U poháněcích stanic TRA 1 800 je jiná šíře pontonu než u poháněcích 

stanic TRA 2 200. Proto bude nutné posouzení zda lze použít shodná ramena a zda bude 

možno použít univerzální uložení s kráčivými jednotkami. Dále bude nutné posouzení zda 

je na pontonech nutné instalovat nová místa pro záchytné háky.  

 

6.2.3  Přepravní rám housenic  

 

Shodně jako u podvozku TRA je k přemístění samostatných podvozků nutno užít spojovací 

přepravní rám.   
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Housenice po vyjetí z pracovní polohy pod hnací stanicí najedou k přepravnímu rámu a 

jsou dle potřeby ustaveny trubokladem nebo jiným jeřábem do přijatelné polohy vůči 

rámu. Následně hydraulické válce přitáhnou horní část přepravního rámu s pomocnými 

čepy k podkovovitým konzolám. Pomocné čepy se zaklesnou do kulových ložisek a začne 

se zvedat spodní část rámu. Podvozek je připraven k transportu. 

 

6.2.4  Vlastní přeprava poháněcí stanice 

 

Vlastní přeprava poháněcí stanice je shodná jako v případě užití housenicového podvozku 

TRA. Po vyjetí z přepravního rámu s vlastními hydraulickými válci a záchytným 

systémem najedou samostatné housenice pod podpěrná ramena a jsou dle potřeby ustaveny 

trubokladem nebo jiným jeřábem do přijatelné polohy vůči pontonu hnací stanice. Poté se 

hydraulické válce na ramenech zaklesnou do kulových ložisek na housenicích a dalším 

zvedáním se záchytné háky zaklesnou do vodítek háků. Následně se zvýší tlak na vnitřních 

hydraulických válcích tak, aby klopením podvozku bylo zajištěno zaklesnutí háků. Hnací 

stanice je připravena k transportu. 

 

Obr. č. 28), str. 65 Způsob transportu PS se 4 jednoduchými rameny, při užití housenic fy. Prodeco 

a.s.- čelní pohled a pohled z hora 

 

Obr. č. 29), str. 66 Způsob transportu PS se 4 zdvojenými rameny, při užití housenic fy. Prodeco a.s.- 

čelní pohled a pohled z hora 

 

Obr. č. 30), str. 67 Způsob transportu PS s 2 jednoduchými a 2 zdvojenými rameny, při užití housenic 

fy. Prodeco a.s.- čelní pohled a pohled z hora 

 

6.3  Závěrečné zhodnocení ze strany Ing. Farského 

 

6.3.1  Manipulace s housenicovým podvozkem 

 

Housenicový podvozek pojíždí po vahadlech s poměrně malou roztečí. Může vyvstat 

obava se stabilitou najíždění oddělené housenice. Podle názoru projektanta tzv. 

sčepováním housenic zabrání vyklopení rámu housenic z nich. V okamžiku zaklesnutí 
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háků po nerovnoměrném natlakování hydraulických válců v rameni toto nebezpečí 

odpadne.  

Podvozek by měl být na konci vnějších dlouhých nosníků vybaven záchytnými oky pro 

manipulaci trubokladem.   

Pro samostatné najíždění housenic by měly být housenice vybaveny dostatečně dlouhým 

kabelovým propojením a příslušnými háky na jeho zavěšení.  

Dále je třeba vybavit každou housenici dvojicí monitorovacího zařízení pro kontrolu 

polohy housenice vůči podvozku. Projektant navrhuje vybavit každou housenici dvojicí 

kapacitních snímačů a ponton čtveřicí přestavitelných terčíků. Ty by se po zaklesnutí háků 

housenic do vedení na pontonu přestavili na konci každé housenice směrem ke snímači. 

Jejich ztrátu signálu, ať už od předjetí housenice vůči pontonu, nebo naklonění housenice 

vůči pontonu by řízení vyhodnotilo jako poruchu a zastavilo přesun.  

 

6.3.2  Zhodnocení navrhovaného řešení samotným projektantem 

 

Nevýhoda oddělené manipulace s jednotlivými housenicemi je vyvážena tím, že není třeba 

zvedat hnací stanice zbytečně vysoko nad případný spojovací rám housenic a není třeba 

používat žádných pomocných nosníků. I případná havárie by měla mít daleko menší 

následky s ohledem na nízké vyzdvižení hnací stanice nad terén. Oproti kráčivým 

jednotkám nedochází u tohoto druhu přeprav k lokálnímu střídavému namáhání pontonu 

ale i celé hnací stanice.  

Předpokládané provozní tlaky 

- na pláň při hmotnosti stanic do 200 t    0,084 MPa 

- při max. zatížení 290 t - max. tlak na pláň   0,11 MPa 

- provozní zatížení jedné housenice     1000 kN 

- maximální zatížení jedné housenice    1480 kN 

 

6.3.3  Předpokládané náklady na výrobu 

 

Při odhadované hmotnosti jednoho podvozku 50 t + přepravního rámu předpokládá  

projektant uvedené studie realizační náklady transportního vozu do výše 25 000 000,- Kč. 
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Při odhadované celkové hmotnosti 120 t odpovídá cena 208,- Kč na kilogram. 

K předpokládané ceně nejsou připočteny náklady na projektovou a výrobní dokumentaci.   

 

6.4  Posouzení studie 

 

Tato studie byla předložena k zhodnocení technické kanceláři dolu Bílina. Podle Ing. 

Koláře, technika dolu Bílina vznikla po prostudování návrhu obava, že housenice po najetí 

před poháněcí stanici a následném odpojením od přepravního rámu nebude samostatně 

schopna najet k poháněcí stanici bez nějaké podpěry nebo svodidla. Tzn. že jeden dálkově 

poháněný housenicový podvozek není schopen samostatně stát a popojíždět bez toho aby 

se nepřeklopil. 

 

V současné době se realizací transportního zařízení technické oddělení dolu Bílina 

nezabývá. Posouzené nedostatky navržené studie nebyly dosud oficiálně projekční a 

konstrukční kanceláři FAPRO předloženy.    

 

7  Teorie využití transportního vozu TV 200 pro dálkové přemístění poháněcí stanice 

s OKJ 

 

Při zpracování diplomové práce jsem se začal zabývat myšlenkou využití k dálkového 

transportu poháněcích stanic s OKJ, šíře 1800 mm, stávajícího transportního vozu TV 200 

M případně LM. 

 

7.1  Posouzení možného užití TV- 200 pro transport PS s OKJ 

 

7.1.1  Argumenty hovořící pro možnou realizaci 

 

� všechny doly SHR vlastní transportní vůz TV 200 

� nosnost transportního vozu vyhovuje i hmotnosti tzv. velké poháněcí stanice šíře 

1800 mm 

� rozměry transportního vozu vyhovují rozměrům pontonů poháněcích stanic (s 

výjimkou tzv. velké PS)  



Martin Toman- Transport poháněcích stanic DPD povrchových dolů 

2009                                                                                                                                - 33 - 

� k zdvihu poháněcí stanice je možné použít zvedací trámce, které jsou součástí 

transportního vozu 

 

7.1.2  Argumenty hovořící proti možné realizaci  

 

� poháněcí stanice jsou konstrukčně položeny níže, což znemožňuje okamžitou 

montáž zdvihacích nosníků. 

� poháněcí stanice nejsou uzpůsobeny k podložení a nadzvedávání zvedacími trámci 

� možná nestabilita při přepravě PS z důvodu vysoké přepravní výšce, zvláště u  

velké stanice.  

 

Na dole Bílina v současné době využívají tři druhy poháněcích stanic s OKJ, šíře 1800 

mm, od německého výrobce fa. WESERHŐTTE. Tyto stanice se od sebe liší konstrukčně a 

především plochou pontonu. K těmto stanicím se nezachovala žádná projektová 

dokumentace. Při osobním měření uvedených stanic jsem zjistil, že rozměry dosedacích 

ploch pontonů jsou následující: 

 

malá PS se dvěmi OKJ-  10 000 x 5 000 mm  

malá PS se čtyřmi OKJ-  12 810 x 5 000 mm  

velká PS se čtyřmi OKJ-  16 300 x 6 000 mm 

 

Šíře přepravní plochy transportního vozu TV 200 M, LM je max. 5 900 mm. Což by 

s dostatečnou rezervou vyhovovalo oběma krátký PS.  

Transportní vůz je konstrukčně zhotoven tak, že přepravní plocha je na šíři ohraničena 

hosenicovými podvozky a je položena o 590 mm níže než nejvyšší bod housenicového 

podvozku. (Obr. č. 11 a 12). V případě přepravy velké PS je nutné vyrovnat výšku 

přepravní plochy (1 610 mm) s výškou housenicových podvozků (2 200 mm). To 

znamená, že je nutné posedovou plochu pontonu PS vypodložit materiálem o výšce min. 

60 cm (např. dřevěnými pražci). 
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7.2  Nosníky poháněcích stanic 

 

Nosník PS- je sedací plocha umístěna na nosné konstrukci PS, pod kterou je podepřen a 

upevněn zvedací trámec  

Na každé stanici je nutné nalézt vhodné místo pro umístění předního a zadního nosníku pro 

vypodložení zvedacích trámců. 

Tak jako v případě poháněcích stanic s kolejovým podvozkem je nutné pro nadzvednutí 

zvedacími trámci nalézt a vyhotovit montážní nosníky na příslušném místě nosného 

konstrukčního  rámu PS, včetně tzv. stoličky, která vyrovná tvar nosníku do vodorovné 

polohy a na které se šrouby upevní přední a zadní zvedací trámce.  

Projekt umístění nosného rámu je nutné provést odborným strojním inženýrem, který 

zároveň navrhne tvar a rozměry rámu, který odolá velkým tlakům při zdvihání celé PS. 

 

7.3  Způsoby zdvihu poháněcí stanice pro umístění předního a zadního zvedacího trámce 

 

Zvedací trámce se zvedací soupravou Enerpac jsou libovolně nastavitelné pomocí 

nástavců. Zdvih zvedacích trámců pomocí soupravy Enerpac je max. 400 mm. 

Výška dosedací plošiny transportního vozu je 1580 mm nad terénem. Na plošině jsou 

pevně uloženy dosedací trámce o výšce 350 mm. Celková výška do které je nutno 

poháněcí stanici vyzdvihnout je min. 1930 mm. Při odečtení zdvihu soupravy Enerpac, 400 

mm dostaneme výslednou min. výšku 1530 mm, do které je nutno celou poháněcí stanici 

vyzdvihnout ještě před tím, než provedeme montáž zvedacích trámců pod PS.   

 

U PS se čtyřmi OKJ použijeme ke zdvihu poháněcí stanice samostatně ovládané kráčivé 

jednotky následujícím způsobem. 

1) srovnáme terén, kde plánujeme naložení PS. Z PS demontujeme prašný pás a 

všechny poháněcí jednotky. PS přemístíme (nakráčíme) na upravené místo 

2) všechny kráčivé jednotky zdvihneme do horní polohy  

3) při zdvihu opěrné desky kráčivé jednotky nám vznikl prostor o výšce 250 mm. 

Tento prostor vypodložíme dřevěnými pražci po celé ploše opěrných desek KJ (viz. 

obr. č. 31 a.) 
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4) kráčivé jednotky pomocí hydraulických válců přesuneme do dolní polohy, čímž 

dojde k nadzvednutí celé PS o cca 500 mm.  

5) vypodložení prostoru pod pontonem dřevěnými pražci o ploše závislé na měrném 

odporu podloží (viz. obr. č. 31 b.) 

6) zpuštění stanice a dosednutí pontonu na vypodložené pražce 

7) zdvih všech kráčivých jednotek do horní polohy 

8) opětovné vypodložení vzniklého prostoru mezi opěrnými deskami KJ a položenými 

pražci (viz. obr. č. 31 c.) 

9) opětovným zdvihem celé poháněcí stanice se již ponton nachází ve výšce cca 1 000 

mm 

10) při každém opakování bodů 1-4 je poháněcí stanice schopna se zdvihnout o cca 500 

mm 

 

Obr. č. 31) a, b, c, str.  68 Způsob zdvihu PS pomocí OKJ- a), b), c) 

 

U malé PS se dvěmi OKJ ke zdvihu stanice použijeme dvě OKJ a malý zvedací trámec 

následujícím způsobem. 

 

1) demontujeme prašný pás a pohonné jednotky. Srovnáme terén a PS přemístíme na 

upravené místo 

2) dvěmi kráčivými jednotkami postupujeme jako ve zdvihu PS se čtyřmi OKJ. 

Chybějící zadní OKJ nahradíme zadním (nízkým) zvedacím trámcem a systémem 

Enerpac.  

3) Zvedáme současně pomocí OKJ a zv. trámcem ve vodorovné poloze 

4) postupujeme shodně jako v případě zdvihu pomocí 4 OKJ 

5) při dosednutí na podložený ponton a podkládání zdvižených OKJ podkládáme 

zároveň, stejným způsobem nadzvednutý podstavec zvedacího trámce až do 

požadované výšky min. 1 530 mm  
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7.4  Pokyny k naložení PS 

 

Při dosažení zdvihu pontonu do výšky 1 500 mm u malých stanice a 2 000 mm u velké 

stanice následuje: 

� osazení zvedacích trámců doplněných nástavci dle jednotlivé vzdálenosti nosníku 

PS od podloží (viz. obr. č. 32) 

� montáž koše s válcem na přední a zadní trámec  

� kompletace zvedacích souprav Enerpac 

� zahájení rovnoměrného zvedání poháněcí stanice 

� demontáž všech kráčivých jednotek 

� odkliz vypodložení pontonu a OKJ použitých při zdvihu PS  

� provedení odečtu hodnost reakcí v jednotlivých zvedacích místech 

� stanovení těžiště poháněcí stanice (viz. kapitola 3.2.3.) 

� provedení najetí transportního vozu geometrickým středem příčníku pod těžiště PS, 

za použití dálkového ovládání transportního vozu 

� umístění gumových podložek mezi ponton a podpěrné trámce transportního vozu. 

Při nakládání velké PS jen nutné vypodložit stykovou plochu pontonu a 

transportního vozu tak aby převyšovala housenicové podvozky. Minimálně do 

výšky 600 mm 

� spuštění PS  

� zajištění PS pomocí kotevních řetězů  

� částečná demontáž zvedacích trámců I a II, dle terénu a rezervy na nosnost 

� samotný transport 

 

Obr. č. 32), str. 69 Nárys osazení zvedacích trámců nadzvednuté PS  

 

Toto je jeden ze způsobu transportu poháněcí stanice s OKJ pomocí transportního vozu 

TV- 200. 

Další možnost přepravy je naložení poháněcí stanice na transportní vůz bez odděleného 

pontonu.  

Způsob naložení je obdobný jako ve výše popsaném popisu s rozdílem, že chvíli osazení 

zvedacích trámců se zvedací soupravou Enerpac pod přizvednutou poháněcí stanici se  
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před samotným zvedáním PS demontují čepy nebo šrouby spojující  oddělitelný ponton 

s nosníky. Po následném zdvihu stanice se ponton vysune pomocnou mechanikou. 

Tento způsob bych upřednostnil u transportu velké PS, kdy je velká přepravní výška 

   

Výhoda způsobu naložení bez pontonu je:  

� nižší výška potřebného zdvihu právě o výšku pontonu 

� nižší přepravní výška 

Nevýhoda 

� poměrně komplikovaná demontáž  a následná montáž pontonu 

� nutnost vyhotovení a montáž podpěrných trámců na přepravní ploše TV v místech 

dosednutí nosných sloupů konstrukce PS 

 

7.5 Úprava podstavce zvedacích trámců 

 

Z důvodu zvýšení stability zvedacích trámců navrhuji zhotovení nových podstavců 
zvedacích trámců, kde by plocha zůstala stejná, ale zvýšila by se výška podstavce z 520 
mm na 1 300 mm (viz. obr. č. 33). Tím by se zkrátila délka samotného stožáru trámce a 
snížil počet nástavců.  
Touto úpravou bychom docílili výrazného zvýšení stability celého zvedacího trámce 
 

Obr. č. 33), str. 69  Nárys úpravy podstavce zvedacího trámce 
 

Existence minimálně dvou způsobů přepravy poháněcích stanic pomocí transportního vozu 

TV- 200 značí, že tato teorie transportu není neřešitelná a tudíž je realizovatelná. 
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Závěr 

 

Záměrem této diplomové práce bylo ukázat jak složité je přemísťování takového zařízení 

obrovských rozměrů, jako poháněcí stanice dálkových pásových dopravníků. Tyto stroje 

užívají desítky let, ale stále je co upravovat, vylepšovat.  

Přemísťování poháněcích stanic na povrchových dolech, na dlouhou vzdálenost se 

neprovádí příliš často. Zkonstruování transportního vozu TV 200 se přeprava poháněcích 

stanic s kolejovým podvozkem velice usnadnila, jelikož do té doby se poháněcí stanice 

přepravovaly způsobem demontáže a rozřezání na malé lehce přemístitelné části a po 

přesunu opětovná montáž a svařování.  

Vlastním návrhem přepravy poháněcích stanic s odnímatelnou kráčivou jednotkou na 

dlouhou vzdálenost, pomocí transportního vozu TV- 200 jsem měl v úmyslu poukázat na 

to, že pořízení nového přepravního zařízení za desítky miliónu korun nemusí být jediné 

řešení. Ačkoli se při možné přepravě poháněcí stanice s odnímatelnou kráčivou jednotkou 

transportním vozem TV- 200 naráží na další technické problémy, domnívám se, že jde o 

problémy řešitelné a ekonomicky výhodnější oproti pořízení nového transportního zařízení, 

které kromě pořizovacích nákladů vyžaduje další náklady na údržbu, opravu, umístění 

mimo provozní dobu aj. 
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Obrázková příloha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. č. 1)  Poháněcí stanice šíře 1 800 mm, s kolejovým podvozkem 
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Obr. č. 2)  Poháněcí stanice, řez A 

 

 
Obr. č. 3)  Poháněcí stanice, řez B 



Martin Toman- Transport poháněcích stanic DPD povrchových dolů 

2009                                                                                                                                - 41 - 

 
Obr. č. 4) Poháněcí jednotka 500 kW 

 
 

 
 
 

Obr. č. 5)  Uspořádání poháněcích jednotek 
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Obr. č. 6)  Podélný přesun PS 
 
 

 
 

 
Obr. č. 7)   Příčný přesun PS v rozmezí   62 0 – 90 0 
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Obr. č. 8) Šikmý přesun PS v rozmezí   0 0 – 14 0 30´ 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. č. 9)  Šikmý přesun PS v rozmezí 140 30´ - 58 0  
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Obr. č. 10) Vějířový přesun PS  
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 Obr. č. 11) Transportní vůz TV 200M – boční pohled 
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 Obr. č. 12) Transportní vůz TV- 200M - pohled z hora 
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 Obr. č. 13) Transport PS š. 1800 mm, prostřednictvím TV – 200M 
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Obr. č. 14) Transport PS š. 1800 mm- OLDP, prostřednictvím TV –200M 
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Obr. č. 15) Přední a zadní zvedací trám 
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Obr. č. 16) Uchycení stoliček na hlavní nosníky PS 
 



Martin Toman- Transport poháněcích stanic DPD povrchových dolů 

2009                                                                                                                                - 51 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         A2 

                                     pA2 
                                            B2  
                  pB2  
 
 
13600       
                                                             T            7850
  
 
 
 
  
         
                  pB1  
     pA1 
                          A1                     a                                     b 
                                                                       l 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obr. č. 17)  Schéma pro stanovení těžiště PS 
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Obr. č.18) Poháněcí stanice s OKJ 
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a) pohled 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) bokorys 
 

Obr. č. 19) Samostatná odnímatelná kráčivá jednotka (různé úhly pohledu) 
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c) nárys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) nárys 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) půdorys 
 

Obr. č. 19) Samostatná odnímatelná kráčivá jednotka (různé úhly pohledu) 
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a) dlouhá PS se 4 OKJ 

 

 
b) krátký PS se 4 OKJ 

 
Obr. č.  20) Zapojení OKJ na různé druhy poháněcích stanic 
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c) krátká PS s 2 OKJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 20)  Zapojení OKJ na různé druhy poháněcích stanic 
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Obr. č. 21) Polohy OKJ I, II,  při přesunu PS 
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Obr. č. 21) Polohy OKJ III – IV při přesunu PS 
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Obr. č. 22) Použití housenicového podvozku TRA, navrženého pro PVZ    
2500 
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 A)  Nasazení přepravního rámu 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
B)  Zaklesnutí přepravního rámu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. č. 23)  Přeprava housenic pomocí přepravního rámu 
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 A)  Nasazení ramen 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 B) Zaklesnutí vodítek  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. č. 24) Přeprava PS prostřednictvím housenic a hydraulických 
podpěrných ramen 
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Obr. č. 25) Housenicový podvozek fy. PRODECO a.s.- boční pohled 
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 Obr. č. 26) Housenicový podvozek fy. PRODECO a.s.- čelní pohled 
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 Obr. č. 27) Housenicový podvozek fy. PRODECO a.s.- Pohled z hora 
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 A) čelní pohled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

B) pohled z hora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 28) Způsob transportu PS se 4 jednoduchými rameny, při užití 

housenic fy. Prodeco a.s. 
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A) čelní pohled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               B)   pohled z hora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 29) Způsob transportu PS se 4 zdvojenými rameny, při užití 
housenic fy. Prodeco a.s. 
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A) čelní pohled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)  pohled z hora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 30) Způsob transportu PS s 2 jednoduchými a 2 zdvojenými rameny, 

při užití housenic fy. Prodeco a.s. 
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etapa a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etapa b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etapa c) 
 
 

 

Obr. č. 31) Způsob zdvihu PS pomocí OKJ- a), b), c) 
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Obr. č. 32) Nárys osazení zvedacích trámců nadzvednuté PS  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 33)  Nárys úpravy podstavce zvedacího trámce 
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