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Anotace 

 Tato práce je zaměřena na problematiku přepravy nedemontované mechanizované 

výztuţe DBT 2800/6000 v podzemí Dolu Karviná - závodu Lazy společnosti OKD, a.s. 

V tomto případě se jedná o speciální dopravu břemen zvláštních. První část je věnována 

obecným informacím týkajícím se všeobecného popisu dané situace a uvedení dosud 

pouţívaných způsobů dopravy. Další část bakalářské práce se zabývá plněním úkolů 

vyplývajících z vyhlášek a rozhodnutí ČBÚ, OBÚ  včetně vydaných příkazů a směrnic 

Dolu Karviná. Následně je podrobněji popsán konkrétní stav – vypracování projektu, 

přípravné práce (raţby) a vybavení dané oblasti stavebními prvky pro speciální přepravu 

břemen zvláštních. Závěr práce je věnován popisu dosaţených výsledků, jejich 

vyhodnocení. 

Klíčová slova: mechanizovaná výztuţ, speciální doprava, břemena zvláštní,  

 

 

Summary 

This work is focused on the issues of transport of the complete mechanized support 

DBT 2800/2600 in the underground at Karviná Mine, plant Lazy in the OKD, a.s. It is a 

case of the special transport of specific loads. The first part deals with general information 

regarding the general description of the situation and currently used ways of transport are 

stated there. Another part deals with the tasks fulfilment arising from the regulations and 

decisions of the Czech Mining Office, District Mining Office, including issued orders and 

directives at Karviná Mine. Following is particular state described in more details – 

working out a project, preparatory work (driving) and special equipment for transport of 

the specific loads. The conclusion is devoted to the description of the results and their 

evaluation. 

Keywords: mechanized support, special transport, specific load 
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Úvod 

V této práci zdokumentuji konkrétní situaci speciální dopravy břemen zvláštních 

na Dole Karviná, závodě Lazy. Dopravována byla mechanizovaná výztuţ DBT 2800/6000 

(obr. 1), dosahující hmotnost 40 000 kg v nedemontovaném stavu z likvidovaného porubu 

139 704 – 1 do vybavovaného porubu 139 706. Překliz výztuţí byl realizován na závěsné 

dráze typu ZD 24 HMZ TDS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 1 Mechanizovaná výztuž DBT 2800/6000 

 

V krátkosti se zmíním o postupném nasazování technologií ve společnosti OKD 

na Dole Karviná – závodě Lazy. V roce 1955 byl nasazen dobývací kombajn Donbass, v 

roce 1962 byl vyzkoušen dobývací kombajn PK 3 a v roce 1964 jiţ byla těţba plně 

zajišťována dobývacími kombajny. V roce 1966 byla nasazena první mechanizovaná 
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posuvná výztuţ ALPINE, s níţ bylo v roce 1967 dosaţeno čs. rekordu v rubáňovém 

výkonu 104,35 t/hl/sm. V roce 1971 byl vytvořen světový rekord v rubáňovém výkonu 

348,4 t/hl/sm (technologie: posuvná výztuţ OMKT-Mm a dobývací kombajn KŠ 1 KG). 

Během 20. století došlo na Dole Karviná - závodě Lazy k postupnému zvyšování 

roční těţby, coţ je patrno z obr. 2:  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Těžba Dolu Lazy v  letech 1900 – 2010 

 

Důl Lazy je v současné době otevřen třemi jámami umístěnými přibliţně ve středu 

dobývacího prostoru, kolem nichţ je rozmístěno veškeré povrchové zařízení.  Vtaţné jámy 

č. 2 a 5 jsou vyhloubené na úroveň 9. patra do hloubky  -589m, resp. -585m. Výdušná jáma 

č. 6 je vyhloubena do hloubky -642,4 m. 

S přibývající nutností zvýšení výkonů a zvětšení raţených profilů jsou raţby v 

 mocných slojích karvinského souvrství prováděné výhradně pomocí razících kombajnů 

těchto typů: AM 50, AM 75, SM-130-2, 4PP-2, MR 340. Pro raţby v ostravské sloji 

s výraznou přibírkou průvodních hornin nebo při raţbách překopních úseků se pouţívají 

vrtací vozy, pásové nakladače HAUSSHERR a trhací práce. 
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Dobývání slojí probíhá dle hornických pravidel sestupně a nedochází 

k podrubávání nadloţní sloje. Jako dobývací metoda je výhradně pouţívané směrné 

stěnování z pole na řízený zával. Pro dobývání slojí slouţí dobývací kombajny typů SL500, 

KGE 750 F, KSW 500, KSW 475 a mechanizované výztuţe typů: MEOS 17/37, MEOS 

22/46, FAZOS 22/48, FAZOS 15/33, DBT 2800/6000. Pro dobývání v porubu 163 106 

slouţí pluhová souprava PL 630 a mechanizovaná výztuţ DBT 600/1400. 

Tato práce je zaměřena na problematiku překlizu nedemontované mechanizované 

výztuţe DBT 2800/6000 o hmotnosti 40 000 kg na závěsné dráze ZD 24 HMZ TDS. Tento 

druh dopravy je zcela ojedinělý, v evropském i světovém hornictví dosud nepopsán. 

Unikátní operaci mají za sebou zaměstnanci úseků vybavování a likvidace DTS z Dolu 

Karviná. V období od 12. února do 12. března, tedy za 29 provozních dnů, přestěhovali 

vcelku, metodou tzv. přímého překlizu, 106 sekcí největší a nejtěţší mechanizované 

výztuţe v dějinách OKD, která byla součástí vybavení porubu pro dobývání velmi 

mocných slojí (obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Technologie pro dobývání velmi mocných slojí 
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Technologie zobrazena na výše uvedeném obrázku byla zakoupena v rámci 

programu POP 2010 (program optimalizace produktivity 2010), kdy společnost OKD 

investovala cca 8 miliard korun. Projekt svým rozsahem těţko nachází konkurenci i ve 

světovém měřítku. Představuje revoluci v těţebních technologiích v České republice a 

OKD má nyní k dispozici to nejlepší vybavení, ať uţ se jedná o nové těţební komplexy, 

klimatizační systémy nebo bezpečnostní a ochranné pomůcky pro horníky. 

Přínos projektu 

  zvýšení produktivity práce v důlních provozech 

  zvýšení bezpečnosti v dolech 

  moţnost těţby v náročnějších podmínkách 

  moţnost těţby ve větších hloubkách 

  prodlouţení ţivotnosti všech dolů 

Dosud se jednotlivé technologie porubu, tzn. podporubový a porubový hřeblový 

dopravník, drtič, dobývací kombajn, mechanizovaná výztuţ, dopravovaly v demontovaném 

stavu. Později bylo k dopravě pouţito speciálních pozemních drah, tyto ovšem slouţily 

výhradně pro dopravu části technologie porubu, a to mechanizované výztuţe. 

Výše uvedené technologie pro dobývání porubů byly dosud dopravovány třemi 

ověřenými způsoby: 

 doprava smykem po počvě 

 doprava smykem po pevném vedení 

 doprava pomocí speciálních pozemních drah 

 

Nyní se zmíním o dosud pouţívaných konkrétních způsobech dopravy 

mechanizovaných výztuţí v dolech společnosti OKD. Dopravovány byly tyto 

mechanizované výztuţe MEOS 17/37, MEOS 22/46, MEOS 26/56, WS 1.7, FAZOS 

22/48, FAZOS 15/33, DBT 2600/5500, maximální hmotnost, s níţ bylo nutno počítat, se 

pohybovala do 35 000 kg. 
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Pouţívaná dopravní zařízení: 

 

 doprava smykem dopravní desky po kolejnicích umístěných na počvě (obr. 4) 

 

Jedná se o dopravní desku, která je opatřena vnějším a vnitřním vedením pro 

průjezdy zatáčkami, řetězovými oky pro uchycení mechanizované výztuţe, 

zařízením k upevnění taţných lan. Dopravní deska se pohybuje po kolejnicích o 

výšce 115 mm, tyto jsou uloţeny spolu s praţci na počvě důlního díla. K pohonu a 

současně k zajištění proti ujetí montáţní desky po úklonu se pouţívají vzduchové 

vraty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Doprava smykem dopravní desky po kolejnicích  
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 pozemní kolejová dráha s lanovým pohonem Scharf (obr. 5) 

 

Kolejový systém z U profilů. Pohonná jednotka je vrat s klasickým 

lanovým bubnem. Lze dopravovat břemena do 30 000 kg.  

Dopravní prostředky mají vodicí kladky, které z vnější strany zapadají do 

U profilu kolejnice. Kola se pohybují na horní části profilu kolejnice. Vedení a 

nízké těţiště zajišťují bezpečný provoz i při příčném úklonu počvy, bezpečně lze 

projíţdět i zakřivení tratě. Jako bezpečnostní prvek je pouţíván u kaţdého vlaku 

brzdný vozík, který nezávisle na pohonu lanové dráhy vypíná vlak při překročení 

stanovené rychlosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Pozemní kolejová dráha s lanovým pohonem Scharf 
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 pozemní kolejová ozubnicová dráha typu KOD-650/900/30/60 (obr. 6) 

 

Dopravní zařízení se ovládá dálkovým bezdrátovým vysílačem typu 

Radiax-2/NV. KOD se skládá z kolejové dráhy s rozchodem kolejí 650 mm nebo 

900 mm ukotvené k počvě svorníky (maximální délka 600 m při napájení 

elektrickou energií z jednoho místa), z tahače o taţné síle 180 kN (dva 

elektromotory, převodovka, hnací kolo odvalující se po hřebenu) a z transportní 

plošiny (maximální nosnost 35 000 kg, spojena s tahačem táhlem a dvěma 

pojistnými lany). KOD lze pouţívat do úklonů: podélný 35°a příčný 10°. K pohonu 

je moţno rovněţ pouţít dieselový trakční prostředek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Pozemní kolejová ozubnicová dráha  
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1. Charakteristika dopravy zvláštních břemen 

Jelikoţ se jedná o dopravu břemen o hmotnostech dosahujících aţ 40 000 kg, je 

nutno naplňovat ustanovení obecně závazných vyhlášek a předpisů. Detailně se touto 

problematikou zabývá Vyhláška Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Tato definuje břemeno nadměrné hmotnosti jako předmět, jehoţ 

hmotnost je větší neţ 4 000 kg, a břemeno nadměrných rozměrů jako předmět, při jehoţ 

dopravě a manipulaci nelze dodrţet mezery na dopravní cestě stanovené touto vyhláškou. 

V našem případě se jedná o kombinaci obou výše uvedených břemen a takový předmět je 

vyhláškou definován jako břemeno zvláštní.  

„Doprava a manipulace s břemenem zvláštním za pouţití dopravy kolejové, 

závěsné nebo po pozemní dráze a doprava jakéhokoliv břemene smykem při pouţití 

zařízení s taţnou silou větší neţ 45 kN je povaţována za speciální dopravu“ [1]. 

Tento způsob dopravy se povaţuje za práci spojenou se zvýšeným nebezpečím, a 

proto jsou stanovena konkrétní technická, organizační a legislativní opatření, jenţ  

specifikují vypracování dokumentace podle § 308, § 314, § 314a, § 314b Vyhlášky 

Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (technologický 

postup, pracovní pokyny, dopravní řád včetně doplňků), stanoví délku praxe pro 

zaměstnance zúčastněné na tomto druhu dopravy (2 roky) a následně popisují konkrétní 

pracovní postupy, jejich posloupnost. Práce spojené se zvýšeným nebezpečím mohou být 

vykonávány jen za stálého dozoru. Tato funkce je opět zcela přesně definována Vyhláškou 

Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to následovně: 

„stálý dozor nepřetrţité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště, při 

němţ pracovník určený organizací se nesmí od pracovníků vzdálit a nesmí se zaměstnávat 

ničím jiným neţ dozorem“. 

Důleţitou podmínkou při tomto druhu dopravy je, aby statická síla přenášena 

závěsem závěsné dráhy na výztuţ důlního díla nepřesáhla 40 kN. Z tohoto důvodu byla 
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vyvolána mnohá jednání s výrobcem komponentů tratě závěsné dráhy a výsledkem je 

konstrukčně zcela nový dvojzávěs (obr. 7) pro uchycení tratě závěsné dráhy na TH výztuţ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Dvojzávěs pro uchycení tratě ZD 24 HMZ TDS na TH výztuž 

 

Jelikoţ jsme instalací dvojzávěsu rozloţili zatíţení na výztuţ důlního díla z běţně 

pouţívaného jednoho kompletu na dva komplety, umoţnil nám tento způsob zavěšení 

dopravní tratě na TH výztuţ zvýšit maximální přípustnou sílu do závěsného řetězu z 40 kN 

na 80 kN. Tato skutečnost byla základním krokem pro další postupy při řešení konkrétních 

situací vyplývajících z poţadavků na dopravu nedemontované výztuţe DBT 2800/6000. 

Z důvodu nepříznivého vývoje smrtelné úrazovosti v letech 2002 – 2003 při 

dopravě a manipulaci s břemeny zadal ČBÚ výzkumný projekt č. 35/2003 „Zvýšení 

bezpečnosti při dopravě břemen nadměrné hmotnosti a nadměrných rozměrů v hlubinných 

dolech“ jenţ řešila Vysoká škola báňská – TU Ostrava. Výstupy projektu jsou zapracovány 
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nejen do výkladů základních pojmů, ale především do jednotlivých ustanovení vztahujících 

se k předmětné činnosti (§ 308, 314, 314a, 314b). 

Na základě výsledků výzkumného projektu bylo nově do vyhlášky zavedeno 

ustanovení s názvem „speciální doprava“. Tento druh dopravy je následně podrobně 

popsán dle typu dopravy ve čtyřech segmentech a to: doprava po kolejové trati, po závěsné 

dráze, doprava smykem nebo po zvláštním vedení. 

Velká pozornost je rovněţ věnována vázacím prostředkům, úvazkům a prvkům 

k aretaci břemen zvláštních při speciální dopravě. Touto problematikou se podrobně 

zabývá § 314b Vyhlášky Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2. Příprava důlních děl pro dopravu nedemontované výztuže DBT 2800/6000 

 

Prvním krokem je vypracování „Projektu II°“, jeţ stanoví s ohledem na 

dopravované břemeno (jeho rozměry a hmotnost) přesná pravidla pro raţbu důlního díla. 

Projekt II°obsahuje následující části: povolení hornické činnosti, základní údaje o důlním 

dílu, geologické poměry, druh výztuţe důlního díla, technologii raţení, projekt separátního 

větrání, příčný řez třídou (příloha č. 1), způsob zavěšení závěsné dráhy na TH výztuţi, 

schéma strojního zařízení a energetického rozvodu, výpočet únosnosti výztuţe, projekt 

prevence samovznícení uhlí, profil geologického vrtu. 

Na tuto dokumentaci navazuje „Projekt instalace“. Tento velmi podrobně stanoví 

konkrétní kroky při překlizu strojního zařízení, mimo jiné popisuje následující části: strojní 

vybavení porubu, typ dopravní tratě, její umístění v profilu důlního díla (příloha č. 2), 

rozmístění vrátků, kotvení, úvazky, kontrolní výpočet taţných sil, signalizace, osvětlení a 

mnoho dalších bodů, jeţ podrobně mapují situaci na celé dopravní trase a stanoví patřičná 
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opatření pro bezpečný provoz při jednotlivých pracovních činnostech, souvisejících se 

strojní části speciální dopravy břemen zvláštních. 

Následně je organizace povinna vydat „Pracovní pokyny“. Tato provozní 

dokumentace musí mimo jiné obsahovat srozumitelné a přehledné nákresy (příloha č. 3), 

znázorňující způsob manipulace s břemeny a způsob zajištění břemen zvláštních ve stabilní 

poloze, a to i při přepravě (obr. č. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Zavěšení mechanizované výztuže DBT 2800/6000 

 

Profil důlního díla byl v tomto případě stanoven 00-0-18/19 (hmotnostní stupeň 

TH-29) s hustotou budování 0,5 m a úklonem – 10° aţ + 13°. Celková délka dopravní 

trasy, na které probíhala doprava nedemontované výztuţe DBT 2800/6000 byla 1 100 m, 

coţ představuje 2 200 kompletů TH výztuţe výše uvedeného typu, kde kaţdý komplet byl 

spojen šesti kusy TH šroubů . Tato skutečnost měla velký vliv na vícepráce před samotnou 
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dopravou, tzn. dotaţení těchto šroubových spojů hydraulickým nářadím a momentovými 

klíči (kaţdý šroubový spoj byl kontrolován momentovým klíčem na kroutící moment 400 

Nm), tímto byl eliminován prokluz TH výztuţe. 

Velký důraz při raţbě důlního díla byl kladen především na dodrţení výšky 

důlního díla (čistá vzdálenost mezi počvou a TH výztuţí), tato nesměla podkročit hranici 

4,2 m (obr. 9). Dodrţení této hodnoty bylo mnohdy velmi obtíţné, avšak vzhledem 

k technologii pouţité pro dobývání uhelné sloje o mocnosti 6 m nezbytné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Důlní dílo připravené pro dopravu  

 

Netradičním pracovním postupem při raţbě tohoto důlního díla byla instalace 

dvou tahů závěsné dráhy odlišných typů, a to ZD 24C/100 (pro běţnou dopravu, nákliz a 

výkliz materiálů potřebných pro raţbu) a ZD 24 HMZ TDS (pro dopravu nedemontované 

výztuţe DBT 2800/6000). 
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Po vyraţení a vybavení důlních děl před samotnou dopravou nedemontované 

výztuţe DBT 2800/6000 byl zhotoven rozměrově zcela totoţný dřevěný model, jenţ 

poslouţil ke zkušební jízdě. Během této dopravy probíhaly kontinuálně úpravy důlního 

díla, zejména přibírky počvy, přemístění výstroje – potrubní řády, strojní zařízení, apod. 

Tento preventivní krok zcela nepochybně přispěl později k snadnějšímu překlizu výztuţí. 

První zkušební manipulace s nedemontovanou výztuţí proběhla na předem 

vyraţeném důlním díle, překopu 921 o celkové délce 80 m. V tomto důlním díle bylo 

odzkoušeno zavěšení mechanizované výztuţe na hydraulickém manipulačním zařízení 

HMZ TDS 20 – DUO a současně výkon důlní závěsné lokomotivy DLZ 110F v podobných 

podmínkách (úklon 13°) budoucí dopravní trasy. 

 

3. Popis zařízení nutných k dopravě zvláštních břemen 

Typ a technické parametry zařízení pouţívaných při dopravě se stanovují 

z několika zásadních vstupních hodnot, kterými budeme limitováni. Jedná se zejména            

o specifikaci dopravovaného břemene, znalost jeho rozměrů a hmotnosti a současně je 

potřeba znát profil dopravní trasy se zaměřením na rozměry důlního díla a maximální 

úklon. 

V našem případě se jedná o břemeno o maximální hmotnosti 40 000 kg s 

maximálním úklonem dopravní trasy 13°. Vzhledem k běţné dopravě na závěsné dráze 

jsme v tomto případě řešili tato zařízení:  

 závěsná lokomotiva 

  závěsná dráha 

  hydraulické manipulační zařízení 

  zabezpečovací zařízení – brzdný vozík 
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3.1. Ferrit, s.r.o  

Závěsná lokomotiva 

Typ: DLZ 110F  (obr. 10) 

 

Důlní lokomotiva závěsná 

poháněna vznětovým motorem 

je určená k dopravě na 

jednokolejné závěsné dráze 

(profil I 155) s kolísajícími 

úklony aţ do ± 25°. Taţná síla 

je dle počtu hnacích pohonů aţ 

do 120 kN. Kaţdá hnací 

jednotka je opatřena 

mechanickou brzdou 

s hydraulickým odbrzděním. 

 

 

Hlavní funkční prvky: 

 Motorová část – rám svařené konstrukce z obdélníkových profilů, na kterém je na 

čtyřech pruţných lůţkách zavěšen motor 

 Dvě kabiny – určeny pro obsluhu lokomotivy 

 Přídavné hnací jednotky – dle poţadované taţné síly lokomotivy 

Jednotlivé části důlní lokomotivy jsou navzájem spojeny spojovacími táhly 

(tyčemi). Lokomotiva smí být provozována v prostorách s nebezpečím výbuchu metanu a 

uhelného prachu dle EN 1127-2. 

Obr. 10 Důlní závěsná lokomotiva DLZ 110F 
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Technické údaje [4] 

Typ motoru   Zetor 1404-turbo 

Druh motoru   vznětový, s přímým vstřikem paliva 

Max.výkon   81 kW 

Počet válců   4 

Objem válců   4,156 dm
3
 

 

3.2. TDS Zampra spol. s.r.o.  

Závěsná dráha   

Typ: ZD 24 HMZ TDS 

(obr. 11) 

Jednotlivé sekce jsou 

zhotoveny svařováním 

z válcových profilů (I 155) 

nebo z kovaných dílů (oka, 

vodítka, zámky). Tyto sekce lze 

navzájem propojovat v přímých 

nebo obloukových úsecích. 

Moţnost odklonu od přímého 

směru v rovině vertikální je      

± 7° a v rovině horizontální 

maximálně 3°. 

Poloměr zakřivení nosného profilu vertikální sekce je 8 m a poloměr zakřivení horizontální 

sekce je 4 m. Trať závěsné dráhy tohoto typu je moţné propojit s jakoukoliv jinou 

závěsnou dráhou pomocí přechodových sekcí. 

   

Obr. 11 Závěsná dráha ZD 24 HMZ TDS 
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Technické údaje [4] 

Maximální taţná síla trakčního prostředku  120 kN 

Maximální přípustná síla do závěsného řetězu 80 kN 

Maximální přípustná rychlost dopravy  2 m.s
-1 

Maximální úklon tratě    ± 30° 

Maximální vzdálenost závěsů   1,6 m 

Zde bych opět upozornil na hodnotu maximální přípustné síly do nosného řetězu 

(80 kN), které bylo dosaţeno inovací uchycení tratě závěsné dráhy na výztuţ důlního díla, 

tzn. instalací nového konstrukčního prvku tzv. dvojzávěsu, rovněţ výrobku výše uvedené 

firmy (trať závěsné dráhy je dodávána jako celek, tzn. horizontální a přímé sekce, nosné 

řetězy, závěsné kostky, závěsné šrouby, kotvení, apod.). Tento jsem jiţ podrobně popsal na 

straně 9, kde je rovněţ zobrazen na obrázku číslo 7. 

Hydraulické manipulační zařízení 

Typ: HMZ TDS 20 – DUO  

(obr. 12) 

Hydraulické manipulační 

zařízení typu HMZ TDS20 – 

DUO je určeno k manipulaci a 

přepravě zavěšených břemen na 

závěsné dráze s nosným 

profilem I 155 nebo profilem 

s ní kompatibilním. Zařízení je 

poháněno hydraulickým olejem 

z vhodného zdroje, v našem 

případě ze závěsné lokomotivy. 

 

Obr. 12 Hydraulické manipulační zařízení 
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Hlavní funkční prvky: 

 

 Hydraulický nosič TDS 20 – svařený nosník skříňového tvaru s připojenými 

vahadly dle poţadované nosnosti a rozměrů břemene 

 Spojovací táhla typu ST 120 

 Ovládání 

 

Technické údaje [4] 

Minimální poloměr vodorovných zatáček   4 m 

Minimální poloměr svislých zatáček    8 m 

Maximální úklon trati      ± 30° 

Maximální taţná síla trakčního prostředku   120 kN 

Maximální nosnost      2 x 20 000 kg 

Řetěz        16 x 48 DIN 5687 

 

Taţné řetězy hydraulického manipulačního zařízení jsou uváděny do pohybu 

jednoduchým kladkovým převodem s posuvnými kladkami umístěnými na příčníku 

spojeném s koncem pístnice. 
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3.3. LMR s.r.o.  

 

Brzdný vozík (obr. 13) 

Typ BTs 

 

Mechanicko-hydraulická samonosná 

havarijní brzda 

 

 

Hlavní funkční prvky: 

 Rám – svařenec, slouţí pro uchycení všech funkčních prvků 

 Brzdný systém – hydraulický obvod, jenţ odjistí hlavní pruţinu, a tato vyvodí 

svěrnou sílu na stojinu profilu tratě závěsné dráhy 

 Hydrogenerátor – slouţí k vytvoření tlaku v hydraulickém systému za účelem 

stlačení hlavní pruţiny 

 Vypínací a odpojovací ventily – zajišťují vypuštění oleje z tlakového systému do 

nádrţe a jištění maximálního provozního tlaku 

 Omezovač rychlosti – trvale sleduje pojezdovou rychlost, při překročení vydá povel 

k zabrzdění 

 

Obr. 13 Brzdný vozík 
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Běţně je tento typ bezpečnostního prvku provozován v dolech OKD 

v maximálním propojení 3 kusů. V našem případě pro zabrzdění břemene o hmotnosti 

40 000 kg v úklonu 13° bylo nutno pouţít propojení 5 kusů těchto brzdných vozíků       

(obr. 14). Z tohoto důvodu jsem vyvolal jednání k této problematice s výše uvedenou 

firmou, a následně byl jednateli firmy osloven doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. z VŠB-TU 

Ostrava. Po vzájemné spolupráci vznikl počítačový program, v němţ lze měnit parametry 

jako vypínací rychlost, reakční čas, statická brzdná síla, úhel dopravní trasy a současně 

v návaznosti na propojení 1 – 8 kusů brzdných vozíků vypočteme maximální dovolenou 

hmotnost soupravy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Sestava 5 kusů brzdných vozíků 
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Pro náš konkrétní případ vznikla sestava propojení 5 kusů brzdných vozíků 

s následujícími parametry, porovnání brzdného vozíku solo a propojení 5 kusů [4]: 

 

               Solo          5 x BTs 

 

Maximální rychlost pro vydání povelu k brzdění    3,2±4%m.s-1
        2,6±4%m.s-1 

Otáčky omezovače rychlosti při vydání povelu k brzdění    510±4%m.s-1
        414±4%m.s-1

 

Maximální reakční čas      0,3 s  0,3 s 

Minimální statická brzdná síla     52 kN  60 kN 

 

 V současné době probíhá ve firmě vývoj nového typu brzdného vozíku pod 

typovým označení BT 30. Tento bezpečnostní prvek se bude od stávajícího odlišovat 

v několika technických parametrech, jedná se především o sníţenou hmotnost, menší 

rozměry a větší statickou brzdnou sílu. Hydraulický brzdný vozík BT 30 nahradí dle 

výsledku zkoušek propojení 2-3 kusů brzdných vozíků.  

Neméně zajímavá bude rovněţ v tomto případě ekonomická stránka, jelikoţ cena 

nového typu bude niţší neţ pořizovací náklady na dosud provozované brzdné vozíky. 

Termín uvedení výrobku na trh je po konzultaci s jednateli této firmy stanoven na 

konec roku 2011. 
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Důleţitou součástí této speciální dopravy břemen zvláštních je rovněţ Continuons 

Improvement (program trvalého zlepšování). Pro zlepšení bezpečnosti práce a současně 

zvýšení produktivity bylo podáno několik zlepšovacích návrhů, z nichţ uvedu alespoň 

následující: 

 Úprava hráňové mechanizované výztuţe MEOS 17/37 z původního maximálního 

rozsahu 3,7 m na poţadovanou mocnost 4,5 m 

 Vyrobení speciální kotvící desky pro potahování zmíněných hráňových výztuţí 

 Zhotovení montáţní plošiny pro instalaci speciální závěsné dráhy ZD 24 HMZ 

TDS, montáţní práce probíhaly ve výškách cca 4 m 

 Zajímavostí rovněţ byla výroba ţebříku, jenţ umoţňoval řidiči závěsné lokomotivy 

opustit kabinu ve výšce cca 2,8 metru (obr. 15), s moţností umístit tento ţebřík 

v kabině závěsné lokomotivy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 15  Žebřík pro výstup řidiče z kabiny 
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4. Srovnání navrhovaného způsobu dopravy s klasickým způsobem 
přepravy demontovaných částí 

 
Doprava nedemontované výztuţe DBT 2800/6000 a zcela jistě také výztuţí jiných 

typů v porovnání s dopravou výztuţí po částech s sebou přináší mnoho výhod. Jedná se 

především o tato fakta: 

 není nutná výstavba dvou pracovišť tzv.komor (pro demontáţ a opětovnou montáţ 

částí mechanizovaných výztuţí) 

 při demontáţi výztuţí je velká pravděpodobnost poškození nebo ztrát 

mechanických částí, periferní a silové hydrauliky případně elektro částí 

 zvýšení výkonu (přeprava jednoho kusu demontované výztuţe představuje 

zpravidla dopravu osmi jednotek materiálů a samozřejmě směny potřebné pro 

demontáţ a následnou montáţ mechanizované výztuţe) 

 

Všechny výše uvedené výhody se nepochybně velmi pozitivně projevují 

v nákladech potřebných pro vybavování porubů, kdy je moţno ušetřené finanční částky 

dále investovat do modernizace. 

Jako negativní záleţitost v našem případě lze vnímat pořizovací náklady při 

nákupu nových technologií (důlní závěsná lokomotiva, hydraulické mobilní zařízení, 

závěsná dráha, brzdný vozík). Jejich výše se však v konečném vyhodnocení ukázala jako 

velmi efektivní, převáţně v ušetřených osobních nákladech na směnu. Vyuţití výše 

uvedených technologií je nadále velmi různorodé, při dopravě dobývacích a razících 

kombajnů, jejich částí a různých jiných důlních strojů a zařízení o vyšších hmotnostech. 

Všechny tyto parametry bude moţno opětovně porovnat, jelikoţ v těchto dnech 

(začátek 12.2.2011) byla doprava nedemontované mechanizované výztuţe DBT 2800/6000 

opět zahájena a to z likvidovaného porubu 139 706 do nově vybavovaného porubu 

139 708. Jednotlivá data z těchto činností mohou být zcela nepochybně zdokumentována 

v navazující diplomové práci, kde všechna tvrzení z prvního překlizu mechanizované 

výztuţe buď potvrdíme, vyvrátíme nebo upravíme.  
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Pro srovnání dopravy demontované a nedemontované mechanizované výztuţe 

uvedu výstupní informace ze závodu Lazy (doprava nedemontované výztuţe) a závodu 

ČSA (doprava demontované výztuţe). Budeme porovnávat pouze směny odpracované při 

likvidaci a instalaci mechanizovaných výztuţí. Uvedené způsoby dopravy nelze porovnat 

ve zcela podobných podmínkách, jelikoţ mechanizovaná výztuţ DBT 2800/6000 byla 

dosud přepravována z likvidovaného do vybavovaného porubu (jednalo se o první překliz 

mechanizované výztuţe tohoto typu) v nedemontovaném stavu. 

Porovnání odpracovaných směn při instalaci a likvidaci těţkých mechanizovaných 

výztuţí (tab. 1), závod Lazy – mechanizovaná výztuţ DBT 2800/6000, závod ČSA – 

mechanizovaná výztuţ FAZOS 22/48: 

 

Tab. 1 Porovnání odpracovaných směn při likvidaci a instalaci mechanizovaných výztuží 

    
 

  

Pracoviště Proces Typ výztuže 
Délka porubu 

(m) 
Operace 

Počet odpracovaných 
směn 

Směny 
na 1m 

139 704-1 likvidace DBT 2800/6000 184 
plenění 607 

4,69 

doprava 384 

139 706 instalace DBT 2800/6000 191 
doprava 337 

upínání 434 

CELKEM     375  1 762 

14 734 instalace FAZOS 22/48 212 

doprava 636 

11,83 

montáž 1 393 

upínání 755 

14 734 likvidace FAZOS 22/48 212 

plenění 962 

demontáž 863 

výkliz 405 

CELKEM     424   5 014 
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Výše uvedená tabulka obsahuje v případě překlizu mechanizovaných výztuţí po 

částech směny na demontáţ a následnou montáţ jednotlivých částí mechanizované 

výztuţe, tyto práce probíhají na konkrétním místě tzv. montáţní (demontáţní) komoře 

(obr. 16). K tomuto počtu je nutno zcela nepochybně přičíst rovněţ směny nutné 

k vybudování těchto prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce na tomto pracovišti nelze hodnotit pouze z ekonomického hlediska, ale 

musíme rovněţ uvaţovat o velmi vysokém stupni nebezpečím rizika ve vztahu k moţnému 

úrazu. V neposlední řadě jsou zde moţné i finanční náklady na případné opravy strojních 

zařízení. 

 

Obr. 16 Montážní (demontážní) komora 
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5. Ekonomické zhodnocení 

Z výše uvedených informací (tab. 1) lze zcela jednoznačně vyčíslit ekonomický 

efekt, týkající se osobních nákladů, v návaznosti na rozdíl v odpracovaných směnách při 

likvidaci a instalaci demontovaných a nedemontovaných mechanizovaných výztuţí. Rozdíl 

směn se týká segmentu dopravy, kdy při dopravě demontované výztuţe (větší počet 

jednotek) jsme povinni navýšit stav dopravních čet a současně u dopravy nedemontované 

výztuţe nejsme nuceni obsazovat demontáţní a následné montáţní práce. 

5.1. Doprava demontované výztuže 

Doprava      2 914 800,- Kč 

 Demontáţ      2 416 400,- Kč 

Montáţ      3 900 400,- Kč 

 Instalace a likvidace komor    1 120 000,- Kč 

Celkové osobní náklady    10 351 600,- Kč 

 

5.2. Doprava nedemontované výztuže 

Doprava      2 018 800,- Kč 

Celkové osobní náklady    2 018 800,- Kč 

 

Dle tohoto ekonomického zhodnocení lze finanční úsporu konkrétně vyjádřit 

částkou 8 332 800,- Kč. Výše této úspory je ovšem pohyblivá a závisí na konkrétních 

podmínkách na daném pracovišti. Při tomto prvním přímém překlizu bychom mohli 

z vyčíslené úspory odečíst 7 000 000,- Kč, coţ byla vstupní investice do pořízení speciální 

tratě závěsné dráhy ZD 24 HMZ TDS. Všechny následující dopravy nedemontovaných 

výztuţí jiţ tato poloţka zatěţovat nebude. Ostatní nově pořízená strojní zařízení jsou 

vyuţívána v běţném provozu, a proto s náklady na jejich pořízení uvaţovat nebudeme. 
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Závěr 

 

Z výše uvedených skutečností lze dopravu nedemontované mechanizované 

výztuţe DBT 2800/6000 jednoznačně doporučit. Vţdy je ovšem nutno předem posoudit 

všechny faktory ovlivňující tento způsob dopravy, jelikoţ kaţdá oblast má svá specifika. 

Jedná se o délku dopravní trasy, maximální úklon, geologické podmínky a v neposlední 

řadě druh dopravovaného břemene, jeho rozměry a hmotnost. 

Velkou výhodou při tomto způsobu dopravy je absence demontáţních a následně 

montáţních prací na mechanizovaných výztuţích a s tím spojeny ekonomické úspory 

týkající se raţby, budování a vybavení demontáţí a montáţní komory v dané oblasti. 

Neméně důleţitými skutečnostmi při tomto druhu dopravy jsou zcela nepochybně 

úspora času překlizu, kterou můţeme vyjádřit přibliţně ve výši 30 % a zvýšení bezpečnosti 

práce, protoţe zcela odpadají demontáţní a montáţní práce na mechanizovaných 

výztuţích, tzn. značné omezení manipulace s břemeny o vysokých hmotnostech, jenţ mělo 

v minulosti za následek mnoho váţných a smrtelných úrazů. 
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