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Anotace: 


Tato diplomová práce je zpracována na téma Náhrada dosavadní technologie těžby 


a úpravy štěrkopísku ve štěrkovně Starý Bohumín. Dále se práce bude okrajově zabývat 


geografickými, geologickými, hydrogeologickými poměry ložiska. Stávající technologie 


těžby, dopravy a úpravy štěrkopísku je popsána v kapitole č. 4. V kapitole č. 5 je posouzení 


z hlediska životnosti a ekonomické náročnosti stávající technologie těžby a úpravy. 


Následující kapitoly se zabývají návrhem nového plovoucího drapákového rypadla, jeho 


technickými parametry, ekonomikou a logistikou provozu včetně řešení přepravy 


štěrkopísku do přístavu. Dále návrhem nové technologické linky na úpravu štěrkopísku, 


její technické a kvalitativní parametry. V závěru práce bude stručné ekonomické a 


ekologické zhodnocení mého návrhu. 


Klíčová slova: štěrkopísek, Starý Bohumín, plovoucí drapákové rypadlo 


Annotation: 


This diploma thesis deals with the project of Replacing the Current Technology of 


Gravel Mining and Processing in the Starý Bohumín Gravel Pit – study. In addition the 


thesis will marginally deal with the geographical, geological and hydrogeological 


conditions of the deposit. The existing status of extraction, transport and treatment of the 


raw material is described in Chapter 4. Subsequent chapters deal with the proposed new 


clamshell excavator, its technical characteristics, operating economics and logistics 


solutions including transportation to the port of gravel, further proposal for a new 


production line for gravel treatment, the technical and qualitative parameters. The topic of 


the project of technological transport is dealt with in Chapter 4, which includes all needed 


calculations for the project of transport to the hydraulic excavators. In the conclusion of the 


thesis I will to make the economic and environmental evaluation 


Keywords: gravel, Starý Bohumín, clamshell excavator  
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1. Úvod 


Cílem této práce je navrhnout, jakým způsobem by bylo možné nahradit dosavadní 


technologii těžby na provozovně Starý Bohumín, kde dobývá štěrkopísek společnost 


Kamenolomy ČR. Tato těžba je dnes realizována plovoucím drapákovým rypadlem 


DB1,25 a dále je těžený materiál dopravován samovýsypnými čluny ke zpracování. Tato 


práce, která by měla být zpracována formou studie, bude rozebírat jednotlivé možnosti, jak 


navrhnout modernizaci těžebního procesu. 


Jelikož se jedná o těžbu z vody je přirozené, že se návrhy budou soustředit na 


technologie, které dokážou dobývat štěrkopísek z hloubek, do kterých ložisko sahá. Dnes 


použité rýpadlo je schopné dobývat do hloubky 20 metrů, přičemž teoreticky je možné 


najít kvalitní suroviny až do hloubek okolo 70 až 80 metrů. Tedy první myšlenky nás 


zavedou k variantě nového drapákového rypadla s větším dosahem. Nechtěl bych však 


v této práci pominout i ostatní možnosti těžby. 


Je otázkou, zda po zhodnocení možných změn v technologii těžby nebude vhodné se 


vyjádřit i k dopravě a zda se nebude muset přehodnotit i stávající kapacita technologické 


linky využívané k úpravě štěrkopísku. 
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2. Geografické poměry ložiska 


Dobývací prostor Bohumín a plocha nevyhrazeného ložiska Starý Bohumín se 


nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Karviná, v katastrálním území obce Bohumín. 


Ke znázornění lokality, obrázek č. 1, jsem využil internetového serveru www.mapy.cz. 


Dobývací prostor leží u hranic České republiky s Polskou republikou u obce Starý 


Bohumín. 


 


Obr. č. 1: Mapa lokality 


Název umělého jezera, ve kterém je prováděna těžba je Kališčák. Území prostoru lze 


vymezit státními hranicemi s Polskou republikou ze severu, východní hranici tvoří obec 


Šunychl, jižní a východní hranicí je obec Starý Bohumín. 



http://www.mapy.cz/�





5 


 


3. Geologické a hydrogeologické poměry ložiska 


Pro vypracování geologických a hydrogeologických poměrů ložiska štěrkopísku ve 


Starém Bohumíně mi byla poskytnuta dokumentace Plán otvírky, přípravy dobývání.  


3.1 Geologické poměry ložiska 


Geologie širšího okolí 


V širším okolí štěrkovny Bohumín tvoří předkvartérní podloží neogenní bádenské 


vápnité jíly tvořící výplň karpatské čelní předhlubně. Povrch těchto sedimentů je většinou 


plochý, místy jsou v něm ale zaříznuty kaňonovité deprese, tzv. subglaciální koryta. 


Předpokládá se, že tyto až 100 m hluboké deprese vznikly erozí, která předcházela 


vlastnímu zalednění, tj. v období anaglaciální fáze halštrovského zalednění a jsou tedy 


součástí staré říční sítě. 


Známé je zábřežské koryto podél toku Odry a největší je bohumínské subglaciální 


koryto, které sleduje tok řeky Olše východně od Bohumína. Jeho nejzápadnější část 


zasahuje do ložiska Starý Bohumín. Subglaciální koryto je rozděleno několika příčnými 


prahy na jednotlivé dílčí deprese, často značně plošně rozsáhlé. 


Nejstaršími kvartérními sedimenty jsou sedimenty halštrovského zalednění (mindel). 


Jsou zastoupeny hlavně glacifluviálními a glacilakustrinními písky a šedými souvkovými 


hlínami. Glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty se zachovaly lokálně v depresích 


preglaciálního povrchu, hlavně v tzv. subglaciálních korytech (v bohumínském 


subglaciálním korytě tvoří spodní polohu ložiska Starý Bohumín. 


V období holsteinského interglaciálu (mindel – riss) dochází k akumulaci hlavní 


terasy. 


Sálskému zalednění náleží převážná část glacilakustrinních sedimentů v ostravské 


glacigenní pánvi. 







6 


 


Würmský glaciál již na území Ostravska nezasáhl, v této době se ukládaly eolické 


sedimenty a podél říčních toků vznikaly štěrkopískové terasy. Nejmladší z nich – údolní – 


tvoří svrchní část ložiska Starý Bohumín. 


Údolní terasa je tvořena souvrstvím fluviálních štěrkopísků, které je překryto vrstvou 


povodňových hlín. V petrografickém složení štěrkopísků údolní terasy se projevuje vliv 


všech přítoků přinášejících do údolí Odry značná kvanta materiálu. Ve spodní části toku 


řeky u hranic s Polskou republikou jsou zastoupeny horniny jak z Jeseníků, tak z Beskyd, 


méně pak valouny z rozplavených ledovcových sedimentů. 


Ložisko Starý Bohumín se nachází v záplavovém území řeky Odry, která v prostoru 


ložiska vytváří meandrující tok. Řeka Odra tvoří erozivní bázi území a kolísání hladiny 


vody v řece Odře značně ovlivňuje stavy hladiny a směry proudění podzemní vody 


v prostoru ložiska a výškovou úroveň hladiny vody v těžebním jezeře štěrkovny. Kolísání 


vody v těžebním jezeře je však podstatně menšího rozsahu než kolísání hladiny v Odře. 


Během dosavadních průzkumných prací byla ověřena úroveň hladiny podzemní vody 


ve vrtech, která odpovídá dnešní úrovni hladiny vody v těžebním jezeře, což je 193,8 m. n. 


m. 


Vodní režim na ložisku byl v minulosti významně ovlivňován existencí čerpacích 


vrtů vodárenského zdroje, který zásoboval Bohumín a jeho místní části pitnou vodou. 


Tento zdroj je však od počátku 90 - tých let odstaven a zařízení čerpacích stanic bylo 


zlikvidováno. 


Ložisko Starý Bohumín je z hydrogeologického hlediska řazeno k ložiskům 


jednoduchého typu. Užitková surovina představována štěrkopísky a písky je kolektorem 


podzemní vody s velkou průlomovou propustností. Hladina podzemní vody, která je 


totožná s hladinou vody v těžebním jezeře, se za normálního stavu nachází na jižním břehu 


těžebního jezera cca 0,5 m pod bází nadložních hlín a na severním břehu na rozhraní 


štěrkopísku a nadložních hlín. 
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3.2 Geologie vlastního ložiska 


Ložisko štěrkopísků Starý Bohumín leží v pravobřežní části údolní nivy řeky Odry. 


Ložisko reprezentují jak terasové štěrkopísky fluviálního původu, tak i písky ledovcového 


původu. 


Přímé podloží ložiska Starý Bohumín je tvořeno spodnobádenskými sedimenty, které 


jsou reprezentovány modrošedými a zelenošedými vápnitými jíly, které jsou místy 


v povrchových partiích odvápněny. 


Vlastní ložisko je tvořeno fluviálními štěrkopísky a glacilakustrinními písky, které se 


vyskytují pouze v jeho jižní části. 


Glacilakustrinní písky halštrovského zalednění představují spodní část ložiska. 


Vyplňují depresi v reliéfu bádenských jílů, která je nejzápadnější částí tzv. bohumínského 


subglaciálního koryta. Bohumínské subglaciální koryto sleduje tok řeky Olše východně od 


Bohumína. Délka koryta je na našem území cca 9 km, maximální šířka 400 m. Mocnost 


halštrovských sedimentů dosahuje až 80 m. 


V prostoru jižní části ložiska Starý Bohumín byly navrtány písky bohumínského 


subglaciálního koryta ve vrtech SB – 3, SB – 4 a SB – 7. Existence této deprese byla 


rovněž ověřena vrty Ev – 614, Ev – 615, Ev – 616, Ev – 617 a Ev – 618. Osa 


subglaciálního koryta probíhá ve směru Z -  V a v prostoru vrtu SB – 4 se stáčí k JV. Tento 


názor byl potvrzen i vrty, které provedl Ústřední ústav geologický jihovýchodně od ložiska 


Starý Bohumín. 


Písky představující spodní část ložiska Starý Bohumín jsou poměrně dobře vytříděné 


s proměnlivým obsahem štěrkové frakce. Písky jsou světle šedé, jemně až středně zrnité. 


Po petrografické stránce jsou tvořeny převážně křemenem, pouze u frakce nad 16 mm 


převládají pískovce. Z petrografických charakteristik vyplývá, že vedle křemene jsou 


tvořeny beskydskými pískovci a křemenci, částečně úlomky karbonských hornin (pískovce 


a prachovce). Akcesoricky jsou zastoupeny živce, vyvřeliny a další horniny severského 


původu přinesené ledovcem. 
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Na halštrovských píscích a na jílech spodního badenu jsou uloženy štěrkopísky. 


Vytvářejí svrchní část ložiska. Jsou součástí údolní terasy řeky Odry, která vznikla v první 


polovině Wurmu. V severní části je ložisko tvořeno pouze sedimenty údolní terasy. 


Štěrkopískové souvrství je v zájmovém území tvořeno dvěma zrnitostně, převážně i 


barevně odlišnými polohami. Svrchní část je budována drobnozrnným, hnědošedým, místy 


modrošedým štěrkopískem. Spodní část je složena ze středně až hrubě zrnitého 


modrošedého štěrkopísku s nižším podílem písčité frakce. Mocnost obou štěrkopískových 


poloh kolísá od 5 m do 12 m. V nejsvrchnější části štěrkopísků jsou místně vyvinuty různě 


zrnité písky s rozličným obsahem jílovitých částic. 


Po petrografické stránce tvoří hlavní složku štěrkopísků pískovec a křemen. Hrubší 


frakce nad 63 mm obsahuje výhradně pískovce, v jemnějších frakcích přibývá křemene a 


ve frakci pod 1 mm je křemen zastoupen až 80 %. Ostatní typy hornin – vyvřeliny, silicity, 


rohovce, prachovce, slepence, křemence, amfibolity a opál jsou zastoupeny jen 


v nepatrném množství. 


Z celkové petrografické charakteristiky lze usuzovat, že oblasti snosu byly po celou 


dobu sedimentace štěrkopísků stejné. Ve valounovém materiálu jsou zastoupeny jak 


horniny Nízkého Jeseníku, tak pískovce z oblasti Beskyd. Výskyt nordických hornin 


z rozplavených sedimentů kontinentálního zalednění je pouze sporadický. 


Nadloží užitkové suroviny tvoří různě písčité hlíny a jílovité písky. Nejsvrchnější 


část tvoří humózní hlíny. Mocnost hlín se pohybuje v průměru od 2 m do 3 m. 


3.3 Hydrogeologické poměry ložiska 


Ložisko Starý Bohumín se nachází v záplavovém území řeky Odry, která v prostoru 


ložiska vytváří meandrující tok. Řeka Odra tvoří erozivní bázi území a kolísání hladiny 


vody v řece Odře značně ovlivňuje stavy hladiny a směry proudění podzemní vody 


v prostoru ložiska a výškovou úroveň hladiny vody v těžebním jezeře štěrkovny. Kolísání 


vody v těžebním jezeře je však podstatně menšího rozsahu než kolísání hladiny v Odře. 


Během dosavadních průzkumných prací byla ověřena úroveň hladiny podzemní vody 


ve vrtech, která odpovídá dnešní úrovni hladiny vody v těžebním jezeře, což je 193,8 m. n. 


m. 
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Vodní režim na ložisku byl v minulosti významně ovlivňován existencí čerpacích 


vrtů vodárenského zdroje, který zásoboval Bohumín a jeho místní části pitnou vodou. 


Tento zdroj je však od počátku 90. let odstaven a zařízení čerpacích stanic bylo 


zlikvidováno. 


Ložisko Starý Bohumín je z hydrogeologického hlediska řazeno k ložiskům 


jednoduchého typu. Užitková surovina, představována štěrkopísky a písky, je kolektorem 


podzemní vody s velkou průlinovou propustností charakterizovanou koeficientem 


propustnosti v rozsahu 1·10-4 m·s-1 až 5·10-4 m·s-1. Hladina podzemní vody, která je 


totožná s hladinou vody v těžebním jezeře, se za normálního stavu nachází na jižním břehu 


těžebního jezera cca 0,5 m pod bází nadložních hlín a na severním břehu na rozhraní 


štěrkopísku a nadložních hlín. 
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4. Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny 


4.1 Současný stav dobývání suroviny 


Těžba byla prováděna ve dvou etážích. První o výšce 7 – 8 m pomocí PKR 80 


(plovoucí korečkové rypadlo) a druhá, která byla dotěžována  o výšce 20 – 21 m strojem 


DB 1,25 (plovoucí drapákové rypadlo). 


Dosavadní těžba štěrkopísku z vody probíhá jen strojem DB 1,25 (obr. č. 2). 


 


  


Obr. č. 2: DB 1,25 


4.2 Současný stav dopravy suroviny 


Vytěžený materiál drapákovým rypadlem je pomocí pásového dopravníku, který je 


umístěn na rypadle vysypáván na samovýsypné čluny. Pohyb člunů je prováděn tlačnými 


remorkéry. U břehu je štěrkopísek vysypán z člunů na dno jezera (vodní meziskládka) a 


poté je nakládán korečkovým elevátorem PKE 80 (obr. č. 3). 
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Obr. č. 3: PKE 80 


Dále materiál postupuje po pásových dopravnících o rozměrech 800 mm x 48500 


mm (vodní), 800 mm x 76 000 mm (č. 8), 800 mm x 32 800 mm (č. 9) na technologickou 


linku.  


Technologická linka byla postavena v letech 1970 – 1972. Linka byla dimenzována 


na roční těžbu 230 000 tun za dvousměnného provozu. V dnešní době je linka v provozu 


jednosměnném. Důvody jednosměnného provozu jsou celosvětová krize a výměna starého 


plovoucího drapákového rypadla za nové. Nové plovoucí drapákové rypadlo S 150 


konstrukce BEYER bude montováno na konci roku 2009 přímo na břehu jezera. 


K dopravě patří i kolový nakladač CATERPILLAR CAT 962G, který je používán 


pro nakládku materiálu z výsypek na nákladní automobily. 
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4.3 Současný stav úpravy suroviny 


Dopravený materiál pásovými dopravníky od PKE 80 je nejprve skladován v mezi 


zásobníku o objemu 50 m3 (obr. č. 4). Z něj materiál postupuje po pásovém dopravníku č. 


11 o rozměrech 800 mm x 95 000 mm na dvousýtné třídiče (SDT). 


 


Obr. č. 4: Mezizásobník 


 Dvousýtné třídiče štěrkopísek třídí na frakce 0 – 4 mm, 8 – 16 mm a 16 a více mm. 


Třídění je prováděno za mokra – kropení vodou (odstraněny odplavitelné částice). Frakce 0 


– 4 mm postupuje do dehydrátorů KDŠ 80 (obr. č. 5), kde je odvodněna a poté na 


pásových dopravních č. 24 o rozměrech 800 mm x 70 500 mm a č. 25 o rozměrech 650 


mm x 26 000 mm na výsypku. 
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Obr. č. 5: Dehydrátor 


 


Obr. č. 6: Technologická linka 







14 


 


Frakce 8 – 16 mm z třídičů propadá do prvního zásobníku o objemu 125 m 3. Ze 


zásobníku postupuje po pásových dopravnících č. 26 o rozměrech 650 mm x 19 000 mm a 


č. 27 o rozměrech 650 mm x 21 500 mm na výsypku. Frakce 16 mm a více propadá do 


druhého zásobníku o stejném objemu. Ze zásobníku je materiál dopravován po pásovém 


dopravníku č. 19 o rozměrech 800 mm x 18 500 mm ke kuželovému tupoúhlému drtiči  


DKT 1 200 z něj předdrcený materiál opět postupuje po pásových dopravnících č. 23 o 


rozměrech 650 mm x 50 500 mm a č. 23a o rozměrech 650 mm x 37 000 mm do 


mezizásobníku. Tento postup se opakuje, dokud není materiál rozdrcen na frakci 8 – 16 


mm. Postup je nazýván tzv. UZAVŘENÝ OKRUH. V dnešní době je tento okruh odstaven 


a frakce 16 mm a více je skladována rovnou na výsypce z pásového dopravníku č. 19. 


Grafické schéma technologie dopravy a úpravy je znázorněno v příloze č. 1.  
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5. Posouzení životnosti a ekonomické rentability stávající 


technologie těžby a úpravy 


Stávající technologická linka byla postavena v letech 1970 - 1972. Její skladba je 


pospána v kapitole 4. 3 Současný stav úpravy suroviny. Po získání informací od vedoucího 


provozu, mohu konstatovat, že energetické a ekonomické náklady, jsou vysoké oproti 


dnešním linkám jak statických tak mobilních. Samotná údržba technologické linky z 


hlediska konstrukce tak i strojů je finančně náročná. Každým rokem je prováděná 


prohlídka statického stavu a korozního stavu. Jednou za 5 let je provedena prohlídka 


statikem. Technologické linka je ve funkčním stavu, ale do několika let nebude vyhovovat 


jak po technické stránce, tak i po stránce zvládající těžbu. Proto společnost po modernizaci 


těžebního stroje uvažuje o koupi nové technologické linky, která by splňovala technické 


parametry pro nový dobývací stroj. V dnešní době na takových provozech, jako na této 


lokalitě se staví mobilní linky. Linka by byla postavena co nejblíže břehu. Technologická 


linka by byla složena ze dvou třídičů se sprchovacím zařízením a jednoho dehydrátoru. Její 


náročnost na údržbu a provoz bude rozhodně menší než na stávající linku. Finance na 


pořízení nové linky se budou předběžně pohybovat okolo milionů korun. 


Společnost dnes počítá s provozem nové technologické linky cca 3000 hodin za rok 


při dvousměnném provozu. 


Po uvedení nového plovoucího drapákového rypadlo do provozu bude staré plovoucí 


drapákové rypadlo odstaveno u břehu a bude mít povolení stání na vodní cestě. Poté bude 


rozebráno a sešrotováno. 


Schéma nové technologické linky je znázorněno v příloze č. 2. 
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6. Návrh nového plovoucího drapákového rypadla, technické 


parametry, ekonomika, logistika provozu včetně řešení dopravy 


štěrkopísku do přístavu 


Tato kapitola se bude zabývat návrhem nové varianty těžby štěrkopísku na ložisku 


Starý Bohumín. Jak už bylo řečeno v kapitole 4.1, je těžba prováděna plovoucím 


drapákovým rypadlem DB 1,25, které je už zastaralé a jeho provozní náklady jsou vysoké. 


Proto se budu snažit navrhnout jinou novou variantu těžby. Těžba je prováděná z vody, 


proto připadají varianty těžby pomocí: 


a) Pomocí škrabáku 


O této metodě se dá hovořit jen teoreticky, co se týče velikosti jezera, na kterou by 


měla být použita. Varianta těžby pomocí škrabáku by byla složena ze dvou motorových 


stanic, tažného lana a škrabákové lžíce. Podle velikosti vodní plochy, by motorové 


vratné stanice museli mít velký výkon. Tažná lana s velkým průměrem, aby utáhly 


škrabákovou lžíci, která by musela být vyrobena na zakázku. Takže to možnost je málo 


pravděpodobně využitelná v praxi na této lokalitě. 


b) Sací bagr  


• sací bagr s vlastním pohonem: Jedná se o plavidlo schopné samostatného pohybu 


pro nasazení v přístavech, na vodních tocích nebo na moři. Zařízení pomocí 


frézovací hlavy rozrušuje usazeniny na dně a materiál nasává potrubím na palubu. 


Voda se z nasátého materiálu odděluje a vypouští zpět. Pevný podíl nasátého 


materiálu se ukládá do zásobníků na lodi nebo se transportuje na nepříliš vzdálené 


úložiště. 


• sací bagr bez pohonu: Pro těžbu písku a štěrku ze zaplavených prostor se 


využívají pontony s namontovaným sacím zařízením. Bagr nasává ze dna těžený 


materiál, odděluje vodu, která se vrací zpět. Pevná část se pásovým dopravníkem 


transportuje na břeh, kde se ukládá před dalším využitím. 


 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavidlo�

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstav�

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnitrozemsk%C3%A1_vodn%C3%AD_cesta�

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e�

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9za�

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment�

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dno_toku�

http://cs.wikipedia.org/wiki/Potrub%C3%AD�

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paluba�

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_%28materi%C3%A1l%29�

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brk�

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ponton�

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sov%C3%BD_dopravn%C3%ADk�

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99eh�





17 


 


Metoda pomocí sacího bagru již byla použita v minulosti na této lokalitě, ale se 


zápornými výsledky. Proto osobně bych nedoporučoval opět uvažovat o této variantě. 


c) Nové drapákové rypadlo 


Varianta návrhu nového plovoucího drapákového rypadla je nepravděpodobnější, co se 


týče realizace ze strany těžební firmy a splnění výkonů těžby. Nové plovoucí 


drapákové rypadlo by bylo typu portálového jeřábu. Po konzultaci, zjištění potřebných 


informací a požadavků od vedení těžební firmy jsem došel k návrhu plovoucího 


drapákového rypadla typu portálového jeřábu S 150 od firmy BEYER s objemem 


drapáku 4,2 m3. 


Tato varianta je podle mne nejvhodnější náhradou stávající technologie těžby. 


 


Obr. č. 7: Nové plovoucí drapákové rypadlo S 150 
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Obr. č. 8: Nové plovoucí drapákové rypadlo S 150, pohled shora 


d) Odčerpání veškeré vody z jezera a těžení pomocí lžícových rypadel s pásovým 


podvozkem  


Tato varianta těžby je v proveditelnosti stejně málo pravděpodobná jako případ těžby 


pomocí škrabáku. Sice se realizuje v zahraničí, ale i tak je to zřídka. V našem případě by 


musely být použity plovoucí čerpadla s velkým výkonem, který by byl větší, než přítok do 


spodní vody do jezera. Technologie dobývání pomocí lžícových rypadel s pásovým 


podvozkem bude prováděná po odčerpání veškeré vody z jezera. Pro usnadnění čerpání 


vody, by postup urychlilo i upouštění vody do blízké strouhy. Doprava těženého materiálu, 


by byla prováděná pomocí damperů. 


e) Repasování starého plovoucího drapákového rypadla 


Tato varianta je určitě méně nákladná než pořízení nového plovoucího drapákového 


rypadla, ale záleží na dlouhou dobu. Nejdůležitější protiklad proti této variantě je, že nejde 


zvýšit hloubku těžby u tohoto rypadla na potřebnou hloubku uložení těženého štěrkopísku. 


Proto i tato možnost ztrácí smysl provedení 
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6.1 Návrh nového plovoucího drapákového rypadla 


 V této kapitole se zmíním o návrhu nového plovoucího drapákového rypadla typu 


portálového jeřábu. Společnost využila dostatečné nabídky firem zabývajících se výrobou 


těchto strojů. Nejlepší nabídku podala německá firma BEYER. Tato firma navrhla 


plovoucí drapákové rypadlo typu S 150, který splňoval potřebné výkony, co se týče 


výkonnosti těžby, spotřeby energie a náročnosti na údržbu. Firma BEYER provedla prodej 


a složení rypadla. Výrobu drapáku o objemu 4,2 m3 (Obr. č. 9.) provedla firma KROGER. 


Řídicí systém SYMATIC poskytla firma SIEMENS. Výhodou tohoto typu rypadla je 


jednoduchost stavby, provozu, ovladatelnost a dosahovaná hloubka, která může být až 75 


m. Rypadlo bude obsluhovat stejný počet lidí jako stávající rypadlo. 


Doprava materiálu je popsána v kapitole 6. 4 logistika provozu včetně řešení dopravy 


štěrkopísku do přístavu. 


 


Obr. č. 9: Drapáková lžíce 
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6.2 Technické parametry plovoucího drapákového rypadla 


Nové plovoucí drapákové rypadlo je napájeno elektrickou energií. Vstupní hodnota 


této energie je 22 kV, která je měněna v transformátoru (obr. č. 10.) na hodnotu 6 kV. 


 


Obr. č. 10: Transformátor z 22 kV na 6 kV 


Tento transformátor je umístěn u velké rozvodny. Z něj jsou vedeny v zemi kabely 


k předávací stanici (obr. č. 11.), kde je umístěn hlavní vypínač rypadla. Z tohoto místa se 


dá vypnout rypadlo, aby nebylo pod proudem. Tento vypínač musí být umístěn na břehu. 


Od tohoto místa vede hlavní kabel opatřený bójkami (obr. č. 12) po hladině k rypadlu. 







21 


 


 


Obr. č. 11: Předávací stanice zároveň hlavní vypínač rypadla 


Na rypadlu je umístěna transformační stanice (obr. č. 13), ve které je proud o 


hodnotě 6 kV převeden na provozní hodnotu energie rypadla 400 V. 


 


Obr. č. 12: Hlavní přívodní kabel opatřený bójkami 
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Nové drapákové rypadlo bude ukotveno čtyřmi kotvícími lany u břehu. Kotvící 


navijáky jsou umístěny na portálové konstrukci, které umožňují plynulý pohyb po vodní 


hladině. Dále na rypadle je místo určené k odkládání drapákové lžíce, které slouží 


k opravám a údržbě. Nedílnou součástí rypadla je ovládací kabina, ve které je umístěn 


ovládací panel se systémem SYMATIC od firmy SIEMENS. Při těžbě štěrkopísku dochází 


také k nabírání drapákem nadměrných kusů, které nejsou žádoucí. Proto těžený materiál je 


vysypáván z drapáku do člunů přes rošt (obr. č. 14.). 


 


Obr. č. 13: Transformační stanice na rypadle 
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Obr. č. 14: Rošt 


Základní technické parametry plovoucího drapákového rypadla, které i ovlivnily 


výběr tohoto typu rypadla. 


Nosnost:    15 tun (drapák + obsah) 


Kapacita drapáku:    4,2 m3 (plně naložený) 


Rozměry: 


Délka pontonu celkem:   24,00 m 


Šířka pontonu celkem:    4,00 m 


Výška pontonu max.:    1,80 m 


Bagrovací hloubka:    40 m 


Rychlosti: 


Rychlost spouštění nad vodou:  70 m/min. 


Rychlost spouštění pod vodou:  115 m/min. 


Rychlost zvedání pod vodou:   100 m/min. 


Rychlost zvedání nad vodou:   70 m/min. 


Rychlost pojezdu kočky:   32,0 m/min. 


Pohony: 


Zdvihový a uzavírací motor:   132 kW 
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Pojezdové ústrojí kočky:   4 kW 


Brzda zvedacího přístroje:   0,33 kW 


Pojistka zvedacího přístroje:   0,16 kW 


Naviják nadsítného roštu:   37 kW 


Čerpadlo pro čištění paluby:   7,5 kW 


Člunový přetahovací naviják:   1,1 kW 


Přetahovací navijáky:    2,2 kW 


6.3 Ekonomika plovoucího drapákového rypadla 


V této kapitole se pokusím naznačit výhodu ekonomiky nového plovoucího 


drapákového rypadla oproti starému plovoucímu drapákovému rypadlu. 


Celkově společnost ročně vynakládala za energii 1 400 000 Kč. Což v průměru 


vycházelo 3,46 Kč bez DPH za kWh. 


Roční údržba starého plovoucího drapákového rypadla stála společnost Kamenolomy 


ČR cca 1 500 000 Kč. Přičemž staré plovoucí drapákové rypadlo mělo spotřebu energie 87 


kW. Provoz byl udržován nonstop, to znamená 24 hodin denně. Za tu to dobu provozu 


vytěžilo 960 tun. Jednoduchým výpočtem jsem zjistil, že převedená spotřeba energie na 


tunu byla u starého rypadla 2,2 kW na tunu. 


a = spotřeba rypadla 


b = doba těžby (24 hodin) 


c = počet vytěžených tun za 24 hodin 


d = spotřeba energie na tunu 


tkWd


d


d


/175,2
960
2088
960


2487


=


=


⋅
=


 


Nové rypadlo má výkon 220 kW. Zpočátku rypadlo bude v provozu 8 hodin denně. 


Za tuto pracovní dobu vytěží cca 1600 tun.  
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U nového rypadla stejným postupem výpočtu jsem došel k výsledku 1,1 kW na tunu. 


Náklady na údržbu nového rypadla budou v prvních letech nízké. Údržba bude obsahovat 


výměnu olejů, kontrola popřípadě výměna lan. Díky jednoduché konstrukci rypadla není 


nutná jiná údržba. Samotná drapáková lžíce je také bezúdržbová. 


6.4 Logistika provozu včetně řešení dopravy štěrkopísku do přístavu 


Jak bylo řečeno, v kapitole 4. 2 současný stav dopravy suroviny je v této době 


doprava prováděná od plovoucího drapákového rypadla DB 1,25 pomocí samovýsypných 


člunů (obr. č. 15), které jsou tlačeny remorkéry. Ty to čluny mají tonáž 200 tun. 


 


Obr. č. 15: Samovýsypný člun ukotvený u rypadla 
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Existují i jiné možnosti dopravy materiálu od těžebních strojů pomocí: 


• plovoucí pásové dopravy 


• plovoucí pásové dopravy první částí na vodě a druhá část vedena břehu  


• hydrotransportem 


• člunů samovykládacích 


U nového plovoucího drapákového rypadla S 150 typu portálového jeřábu neexistuje 


jiná varianta dopravy než právě pomocí člunů samovýsypných. Neumožňuje to jeho 


konstrukce. Portálový jeřáb je vybaven u plováků systémem uchycení člunů a 


samostatného pohybu s nimi (obr. č. 16). 


 


Obr. č. 16:Ukotvení člunu u rypadla 
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7. Ekonomické a ekologické zhodnocení návrhu 


7.1 Ekonomické zhodnocení návrhu 


V této kapitole bych se měl snažit zhodnotit své řešení. Řešením je tedy náhrada 


stávajícího plovoucího drapákového rypadla za nové. Existující možné varianty než je 


nové plovoucí drapákové rypadlo jsem zmínil v kapitole č. 6. Tyto varianty jsou víceméně 


reálné krom možnosti těžby pomocí škrabáku. Ale i tak jsou nedostačující výkony těžby, 


které jsou potřeba k dobývání štěrkopísku v lokalitě Starý Bohumín. I kdyby splňovali 


potřebné výkony, tak oproti variantě nového plovoucího drapákového rypadla jsou 


náročnější na údržbu. Malá náročnost na údržbu, jednoduchost konstrukce a potřebné 


výkony těžby, to jsou tři největší výhody nového plovoucího drapákového rypadla. 


Nabízí se i varianta repasování starého plovoucího drapákového rypadla. Tato 


možnost jak už jsem uvedl, ztrácí smysl provedení z jednoho a to důležitého důvodu, což 


je nedostatečná hloubka těžby i po repasování. 


Proto řešení koupí nového plovoucího drapákového rypadla společností 


Kamenolomy ČR s.r.o. je nejvýhodnější do budoucích let těžby. 


7.2 Ekologické zhodnocení 


Ekologické zhodnocení, by mělo shrnout možné ekologické dopady na prostředí, 


které hrozí z provozu rypadla.  


Znečištění životního prostředí může být jen z únik olejů. Žádné jiné znečištění 


životního prostředí podle mého úsudku nehrozí. Všechny používané oleje a maziva jsou 


z hlediska nezávadnosti pro životní prostředí nezávadné. Jejich složení umožňuje rozklad 


z 90% do 14 dní. Tyto oleje a maziva jsou nazývány „green“ oleje. 


Rypadla, která jsou již v provozu, prošly zkouškou hlučnosti. To znamená, že když je 


rypadlo v provozu nenarušuje blízké okolí hlukem, které vydává, protože je velmi nízké. 
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8. Závěr 


V závěru své diplomové práce bych chtěl zmínit to, že řešení, kterým jsem se 


zabýval, je z hlediska životnosti ložiska ideální. Životnost ložiska je dána POPD do roku 


2042. Z hlediska životnosti nového plovoucího drapákového rypadla, která je cca 40 let, 


při správné údržbě a pravidelných kontrolách může být i zvýšená na 50 let. Proto si 


myslím, že toto rypadlo je opět nejlepší řešení pro společnost. Ve své práci jsem se snažil 


zaobírat všemi důležitými aspekty, které by mohli ovlivnit volbu řešení. Proto si myslím, 


že jsem vybral to správné řešení. 


V nejbližší době je nejdůležitější, aby nové rypadlo bylo uvedeno co nejdříve do 


provozu. Je to z hlediska, aby si společnost potvrdila, že zvolila tu správnou volbu náhrady 


dosavadní technologie těžby. 


Blízké budoucnosti čeká společnost řešit problém s výměnou staré technologické 


linky za novou, což může být vhodné téma pro bakalářskou nebo další diplomovou práci. 
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