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Anotace 

Proces těţby nerostných surovin je stále pod větším ekonomickým tlakem ve snaze těţit 

suroviny co nejlevněji. K tomu přispívá i neustálý vývoj technologie pro přepravu hmot. Ve 

své bakalářské práci uvádím přehled současného stavu vývoje diskontinuální technologie. 

Jedná se o nejvíce se technologii, kde v posledních desetiletí došlo k největšímu rozvoji 

v objemu hmot vztaţených na jeden automobil. Tím však došlo ke zvýšení celkové 

hmotnosti a zvýšení nároků na přepravní trasy. V závěru jsou uvedeny báňsko 

technologické podmínky, které významně ovlivňují podmínky nasazení a ekonomiku 

provozu. 

Klíčová slova : dampr, dopravní trasa, těţba surovin, přeprava hmot 

 

Summary 

Process of minerals mining is continuously under a big economic pressure in order to 

extract materials as cheap as possible. This pressure is affected by constant development 

of material transportation. In my Bachelors theses I am mentioning summary of current 

development status of discontinuous technology. Is it technology where we register 

biggest growth of material/fuel volume per truck in last decades. This fact increased total 

weights and increase of demand of transport routes. At the end are stated mining 

technological conditions which significantly influence conditions of applying and economy 

of operation. 

Key words: damper, transportation route, minerals mining, material transportation 
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1. Úvod 

Společnost a její činnost prochází neustálým vývojem. V počátcích lidské společnosti 

hrálo nejdůleţitější roli zemědělství, které bylo postupem času nahrazeno průmyslem a 

v současné době je největší důraz kladen na sluţby. To však neznamená, ţe sektor 

zemědělství a průmyslu nemá v současném systému společnosti své místo. Spíše 

naopak. Došlo k podstatné modernizaci a zefektivnění činností, které jsou v zemědělství a 

průmyslu provozovány, začaly se zkoumat nové metody a postupy a tím došlo k uvolnění 

pracovní síly, která tak mohla být přesunuta do sektoru terciálního, tedy sluţeb. 

     S průmyslem jako takovým, souvisí i těţba a zpracování surovin, které jsou v průmyslu 

vyuţívány. Podstatnou sloţkou těţby surovin je manipulace s materiálem, ať uţ během 

těţebního procesu, transportu vytěţeného materiálu na skladovací místo nebo i distribuci 

materiálu do jednotlivých průmyslových výrob, které poptávají tu kterou surovinu. Způsob 

manipulace s materiálem a logistické systémy v hornictví tvoří tedy podstatnou část 

nákladů společností a je vynakládáno velké úsilí k nalezení co nejekonomičtějšího 

způsobu nakládání a transportu těchto surovin. Ekonomické studie uvádějí, ,,… že až 

30% z ceny výrobku tvoří právě náklady na manipulaci s materiálem v průmyslové výrobě 

od těžby a zpracování surovin až po samotnou výrobu a distribuci hotových výrobků“.[1] 

Proces manipulace s materiálem má tedy značné rezervy a skýtá dostatek prostoru pro 

nalezení nových postupů a metod, které by sníţily celkové náklady a zvýšily tak zisk 

těţebních a výrobních společností. 

     Pokud zkoumáme manipulaci s materiálem, musíme se zaměřit především na 

manipulační toky a prostředky v celkovém systémovém pojetí, které nám umoţní uchopit 

celý proces jako jeden celek a provázat všechny naše poznatky tak, „…aby změna nějaké 

části procesu automaticky umožnila i změnu ostatních částí procesu bez rizika 

nefunkčnosti celého systému“.[1] Samotná manipulace s materiálem sestává ze dvou 

částí, „… z nichž první souvisí s vědeckým řízením a řeší optimalizaci manipulačních 

systému z hlediska funkčního, provozního a ekonomického v úzké návaznosti na 

technologické. Druhou částí je pak teorie, konstrukce, výroba a provoz jednotlivých strojů 

a zařízení, které tvoří prvky celého systému manipulace.“ [1] 

     Ve své práci se zaměřím především na vědeckou část oboru manipulace s materiálem, 

kdy se budu věnovat porovnávání diskontinuální dopravy a jednotlivých faktorů, které ji 

ovlivňují. Nosná část práce bude stavěna na automobilové dopravě a manipulačních 

systémech, které s automobilovou dopravou kalkulují. Zaměřím se především na 

charakterizování časového fondu a jeho specifik, se kterým se v těţebním průmyslu 

počítá, a dále postihnu nejdůleţitější faktory, které ovlivňují vliv báňsko – technických 

podmínek na ekonomiku provozu jako je volba trasy automobilové dopravy a její vliv na 

celkový provoz manipulačního systému, jeho ekonomičnost a celkovou funkčnost. 

     Ani druhá část oboru manipulace s materiálem však nezůstane bez povšimnutí. Na 

počátku své práce se zaměřím na prostředky, které jsou v dopravě materiálu na lomech 

vyuţívány, a specifikuji dopravu materiálu jako takovou. Vzhledem k charakteru druhé 

části mé práce, bude největší důraz kladen na automobilovou dopravu a jednotlivé typy 

automobilů, které jsou v manipulačním systému vyuţívány. 
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     Ve výsledku bude tedy práce jakýmsi rádcem pro zavedení automobilové dopravy na 

lomech a šablonou, která by měla umoţnit plánování automobilového manipulačního toku 

tak, aby byl co nejefektivnější a nejekonomičtější. 

2. Typové řady automobilů 

Systém povrchového dobývání sestává z celého komplexu skrývkových, těţebních a 

pomocných prací, realizovaných určitými typy technologického zařízení. Základní rozdíly 

mezi jednotlivými systémy povrchového dobývání spočívají především ve způsobu 

provádění skrývkových prací. Tento proces má několik fází:  

- rozpojování skrývkových hmot, 

- nakládání, 

- doprava (přesun) na výsypku, 

- ukládání hmot na výsypce. 

Doprava je jedním ze základních článků transportního systému dobývání na povrchových 

dolech a představuje jednu z rozhodujících technologických fází procesu těţby surovin. 

Technické a technologické řešení dopravy podstatným způsobem ovlivňuje výkonnost 

pouţitého technologického zařízení a technicko – ekonomické ukazatele těţby surovin 

lomovým způsobem. Odborné publikace uvádějí, ţe náklady na dopravu činní 40 – 50% 

celkových nákladů. V důsledku koncentrace těţby a výkonnosti dobývacích strojů, a to 

především při povrchové těţbě rud a uhlí, se neustále zvyšují poţadavky na výkonnost a 

provozní spolehlivost dopravních prostředků. 

Jednou z nejvíce rozvíjejících se technologií této fáze procesu je automobilová doprava. 

Během tohoto vývoje došlo k vývoji i speciálních automobilů, které jsou účelově 

konstruovány právě pro proces přepravit surovin nebo skrývky při maximálním moţném 

sníţení nákladů. [2] 

2.1. Základní funkce dopravy 

Základní funkcí dopravy je přepravit vytěţené hmoty do míst zakládání, tj. doprava 

odklizu, nebo do místa dalšího zpracování, coţ se týká dopravy těţené suroviny. 

Charakteristické znaky dopravy na povrchových dolech jsou: 

- stálé přemisťování dopravních tras na dobývacích a zakládacích plošinách, 

- přetržité resp. plynulé změny nakládacích a vykládacích míst, 

- překonávání větších sklonů, dopravních výšek a vzdálenost! aj. 

Doprava na povrchových dolech je komplexní systém, který sestává z vlastního 

dopravního zařízení (strojního a elektro, doplňkové a pomocné mechanizace, prostředků 

pro řízení a ovládání aj.). 
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Na povrchových lomech rozdělujeme dopravu na : 

- technologickou, 

- pomocnou. 

Druhy dopravy nejčastěji pouţívané pro podélné přemísťovaní těţených hmot na 

povrchových dolech pak jsou: 

- kolejová, 

- pásová, 

- kolová. 

2.2. Druhy kolových prostředků na přepravu v povrchových 

dolech 

Ne všechna vozidla pouţívaná při dopravě hornin splňují poţadovaná technická a 

ekonomická kritéria. V současné době výrobci nabízejí značné mnoţství kolových 

dopravních prostředků, jejich výběr je vţdy dán faktory ovlivňující jejich optimální vyuţití. 

Nejběţnější pouţívané nákladní automobily na přepravu skrývkových hmot a surovin  je 

moţné rozdělit na následující: 

- klasické konvenční nákladní automobily, 

- dampry s pevným rámem, 

- dampry s kloubovým rámem, 

- tahače. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny nejběţněji pouţívané dopravní prostředky a jejich 

účelové zaměření. [2] 

2.2.1.  Klasické konvenční silniční nákladní automobily  

Tato vozidla jsou vhodná pro dopravu těţených surovin při nutnosti jejich přepravy vyuţití 

veřejných komunikacích, kde mohou dosáhnout vyšších rychlostí na přepravní vzdálenost 

větší neţ 1 km. Neupravené cesty vyţadují pro tato vozidla tvrdý podklad a podstatně 

sníţenou rychlost. Malá kola vozidel se v měkkém terénu silně zabořují, sniţují světlost 

průjezdu a vytvářejí velký jízdní odpor. Špatný terén velmi sniţuje jejich roční vyuţitelnost. 

Mají relativně vysoké náklady na údrţbu a opotřebení pneumatik. 

Mezi u nás nejznámější je vozidlo Tatra. Unikátní koncepce podvozku pouţitím centrální 

nosné roury a náprav s nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami, sešroubovanými 

v jeden celek, která se zrodila ve dvacátých letech minulého století a dosud nebyla 

překonána. V průběhu let byla tato tzv. „Tatrovácká koncepce podvozku“ dovedena k 

dnešnímu originálnímu řešení, které vozidlům TATRA dodává výjimečné schopnosti při 

průjezdu nejnáročnějšími terénem.   
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V současné době je ve výrobním programu vozidlo obchodní řady TERRN°1, která je 

základním pilířem výrobního programu společnosti. Dále je nabízen typ T 163 – JAMAL, 

který navazuje na nejúspěšnější verze vozidel TATRA. Tyto kapotové sklápěče jsou 

určeny pro silniční a zvláštní provoz mimo silnice, kde obtíţné terénní podmínky 

neumoţňují průjezd běţných nákladních automobilů. Vozidla jsou často vybavena korbou 

s vyhříváním výfukovými plyny proti přimrzání a promrzání přepravovaných sypkých 

materiálů. [9] 

2.2.2.  Omezující kritéria konvečních nákladních vozidel při přepravě 

materiálu 

Obecně lze říci, ţe výkonnost nákladní dopravy vozidly je limitována následujícími faktory: 

- Rozměry vozidel (v souladu s legislativou); 

- Hmotnostmi vozidel a souprav (podle legislativy a skutečného stavu prostředí na 

předpokládané trase); 

- Omezením maximální rychlosti jízdy v souladu s legislativou, resp. vzhledem  

k situaci v dopravě a na trase jízdy  

- vzhledem k profilu terénu = limitující je výkon motoru odvozního prostředku,  

Obrázek 1 - Konvenční nákladní automobil Tatra TERRN 
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- vzhledem ke stavu vozovky = kluzký povrch činí obtíţe při dodrţení 

předpokládané rychlosti jízdy,  

- vzhledem k okamţité situaci na trase = kolony vozidel, křiţovatky, přejezdy, 

semafory); 

U konvenčních nákladních automobilů je nutné mít na zřeteli, ţe při provozu na 

pozemních komunikacích musí splňovat následující kritéria: 

- Rozměry 

- největší celková šířka vozidel můţe být 2,55 m., tuto šířku mohou přesahovat 

pouze sklopná zrcátka, pneumatiky v blízkosti styku s vozovkou. 

- největší přípustná celková výška vozidla včetně nákladu je 4,00 m. (rozumí se 

jak motorové vozidlo, tak přívěs). 

- celková délka jednotlivého vozidla s výjimkou návěsu můţe být nejvýše 

12,00 m. 

- nejvyšší přípustná celková délka návěsové soupravy je 15,50 m. 

- nejvyšší celková délka přívěsové soupravy s jedním přívěsem je 18,00 m. 

- největší přípustná celková délka přívěsové soupravy se dvěma přívěsy je 

22,00 m. 

- Hmotnosti vozidel 

- přípojná hmotnost – mpř (kg) je hmotnost přípojného vozidla, které můţe 

automobil připojit do taţného závěsu; 

- největší povolená hmotnost je hmotnost, se kterou smí být vozidlo uţíváno v 

provozu na pozemních komunikacích mc (kg); 

mc = mpo + mu 

- největší technicky přípustná hmotnost na nápravu je hmotnost, odpovídající 

největšímu technicky přípustnému statickému zatíţení, kterým působí náprava 

na povrch vozovky (kg); 

- největší technicky přípustná hmotnost vozidla je hmotnost vozidla, daná jeho 

konstrukcí a hmotností nákladu podle údajů výrobce vozidla (kg); 

- největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy je součet největších 

technicky přípustných hmotností taţného a přípojných vozidel mjs (kg); 

mjs = mc + mpř 

- okamţitá hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy je hmotnost zjištěná v určitém 

okamţiku při jejich provozu na pozemních komunikacích (kg). 

Celková hmotnost smí být nejvýše u motorového vozidla: 

se dvěma nápravami    18 tun; 

se třemi nápravami   25 tun; 
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Celková hmotnost smí být nejvýše u motorového vozidla, je-li hnací náprava vybavena 

dvojitou montáţí pneumatik se vzduchovým pérováním:   

se třemi nápravami    26 tun; 

se čtyřmi a více nápravami  32 tun. 

Celková hmotnost smí být nejvýše u přívěsů: 

se dvěma nápravami   18 t; 

se třemi nápravami   24 t; 

se čtyřmi a více nápravami  32 t. 

Celková hmotnost jízdních souprav vozidlo+návěs smí být nejvýše: 

u třínápravové návěsové soupravy  28 t; 

u čtyřnápravové návěsové soupravy  36 t; 

u pěti a šestinápravové soupravy  44 t. 

Celková hmotnost jízdních souprav vozidlo+přívěs smí být nejvýše: 

u vozidla s jednonápravovým přívěsem 28 t; 

u vozidla s dvounápravovým přívěsem 36 t; 

u vozidla s třínápravovým přívěsem  42 t. 

2.2.3.  Dampry s pevným rámem  

Jsou to velmi robustní velkokapacitní stroje, určené pro zemní a skalní horniny. Mají velký 

motorický a brzdný výkon. Jsou vhodná pro dopravní vzdálenosti nad 1 km v terénu  

s tvrdým podkladem a při pohonu náprav 4 x 2, mají problémy v měkkém a hladkém 

podloţí. Mají vysoký měrný tlak na půdu a tudíţ plně naloţené nemohou jezdit po 

veřejných komunikacích. 

V současné době jde o nedynamičtěji se rozvíjející se typ nákladních automobilů  

a neustále má rostoucí trend vývoje co do velikosti a sloţitosti. Například  400- tunové 

pevné dampry jsou dnes asi 10 krát větší, neţ pevné dampry z padesátých let, kdy 

celková hmotnost nepřevyšovala 35 tun. Dá se konstatovat, ţe kaţdé desetiletí 

znamenalo nárůst 50% uţitečného zatíţení. 

Pohon dampru zabezpečuje vznětový motor s hydroměničem a mechanickou 

převodovkou, jejíţ jednotlivé převody jsou řazeny pod zatíţením. Veškeré funkce jsou 

elektronicky řízeny a kontrolovány. Elektronika monitoruje otáčky motoru a řadí převodové 

stupně při otáčkách předem nastavených tak, aby stroj pracoval v optimálních reţimech. 

Modulační tlakový ventil reguluje nárůst a pokles tlaku ve spojkách převodovky tak, aby 

lehce spínaly. Tím se zmenšují rázy v převodovém ústroji. Během řazení zůstává 

zachován točivý moment v hnacím mechanismu, nedochází ke ztrátě hybnosti a zlepšuje 

se účinnost agregátu. U dampru vyšších nosností bývá pouţito pohonu dieselelektrického 

se samostatnými elektromotory v kaţdém z kol a moţností regulace v poměru 1 : 34 aţ  

1 : 40. Pérování damprů bývá pneumaticko - hydraulické. [8] 
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Korba dampru má mít malou výšku horního okraje pro snadné nakládání materiálu 

pomocí nakladačů a nízko poloţené těţiště nákladu, zabezpečující stabilitu dampru. 

Dvojité profilovaný sklon korby zabraňuje usypávání materiálu při jízdě a zaručuje 

dokonalé vyprázdnění korby při vyklápění. Vzhledem k přepravovanému materiálu je 

nutná vysoká pevnost bočnic a dna korby, a to i v případech extrémně těţkého provozu.  

V těţkých klimatických podmínkách (dlouhodobé mrazy) se duté nosníky vyuţívají k 

ohřevu stěn korby výfukovými plyny motoru - materiál nepřimrzá. 

U nás byly hlavně známé v minulém období dampry typu Belaz, které se vyznačovaly sice 

velkou přepravní kapacitou, ale negativem byly velké provozní náklady a vysoká 

poruchovost těchto strojů. 

Dnes má pevné dampry ve výrobním programu většina výrobců dodávající důlní techniku. 

Z největších lze jmenovat firmy: 

- Caterpillar 

- Komatsu 

- Liebher 

Firma Liebher se pyšní výrobou největšího dampru s pevným rámem T 282B Je poháněn 

systémem kombinujícím dieselový a elektrický pohon. Jeho pohonná jednotka váţí  

v nejsilnější verzi 10 tun a poskytuje výkon 2722 kW (3650 koní).  

Technické údaje:  

- délka      14,5 m 

- výška      7,4 m 

- šířka      8,8 m 

- rozvor      6,6 m 

- Pohotovostní hmotnost:   230 t 

- Uţitečné zatíţení:    do 363 tun, v závislosti na dodávané korbě 

- Maximální hmotnost:    592 t 

- Maximální rychlost:    64 km/h 

- Průměrná spotřeba:    174 litrů nafty za hodinu,  

- Spotřeba při 24 hod. provozu  4176 litrů denně 

- Objem nádrţe:    4730 litrů 

- Odpruţení:     dusíkovoolejové 
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Korba tohoto dampru má hmotnost 30 t, ocelový plech síly více neţ 2 centimetry. 

Pneumatiky jsou dodávány radiální nízkoprofilové Michelin 56/80R63, průměr kola je 

4,11 m; hmotnost s diskem: 7,8 t. Cena dle dostupných údajů je 3,5 miliónu amerických 

dolarů. [6] 

2.2.4. Dampry s kloubovým rámem  

Tato vozidla jsou speciálně konstruována pro měkké a nezpevněné terény. Mají velká 

kola, nízké měrně tlaky na půdu a pohony náprav 4 x 4 nebo 6 x 4, častěji 6 x 6. Jsou tedy 

vhodná pro provoz í v nejtěţším terénu. Uzávěrka diferenciálu na všechny hnací osy 

umoţňuje i v nejtěţším terénu větší pojezdové rychlosti proti ostatním vozidlům. Kloubový 

mechanismus zprostředkuje stálý styk hnacích kol se zemí i ve velmi nerovném terénu. 

Pro tyto vlastnosti je vozidlo podstatně vyuţitelnější neţ ostatní. Tato vozidla mají menší 

pojezdové rychlosti neţ předcházející. Hodí se pro dopravní vzdálenosti do 5 km a při 

stejné tonáţi mají provozní náklady na 1 m3 odváţené horniny menší neţ ostatní vozidla. 

Permanentní náhon všech kol (6 x 6) spolu s kloubovým systémem pohonu náprav, 

uloţení kol a kloubovým spojením tahače s korbou propůjčují těmto vozidlům vynikající 

jízdní i provozní vlastnosti. [7] 

Rám kloubového dampru je tvořen skříňovou konstrukcí předního rámu a zadního rámu. 

Skříňová konstrukce předního rámu je opatřena vnitřními výztuhami. Součástí předního 

rámu je i mohutný přední nárazník stroje. Dva nosníky skříňové konstrukce zadního rámu, 

které nesou závěsné čepy vyklápěcí korby a čepy zavěšení náprav.  

Obrázek 2 - pevný dampr Liebherr 282B 
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Spojení rámu je provedeno kloubovým spojem, coţ zajišťuje neustálý styk všech kol se 

zemí, eliminuje namáhání rámu kroucením mezi předním a zadním rámem. Součástí 

závěsu jsou dvě velkoprůměrová naklápěcí loţiska v trubce závěsu. 

Hnací ústrojí tvoří vznětový motor s velkým zdvihovým objemem. Palivový systém je s 

přímým vstřikováním paliva. Motory jsou přeplňované s mezichlazením vzduchu. 

Dampry jsou vybaveny automatickou planetovou převodovkou s programovatelným 

systémem elektronického řízení převodovky. Tento systém sleduje otáčky motoru 

a provádí řazení v optimálním reţimu. Systém nedovolí řazení při v reţimu, kdy by mohl 

být motor přetočen, blokuje vyřazení na neutrál, jestliţe stroj nestojí. Systém ukládá do 

paměti historii řazení, údaje o průběhu dějů a kódy závad komponent. Tyto informace 

vyuţívá servisní sluţba při odstraňování závad. 

Měnič momentu násobí točivý moment motoru pro zvýšení taţné síly na obvodu kol. 

Mezinápravové diferenciály automaticky rozdělují točivý moment mezi přední nápravu 

a zadní nápravy. Talířový mezinápravový diferenciál umoţňuje pouţívat uzávěrku 

diferenciálu i za jízdy. Diferenciály s omezeným prokluzem kol jsou montovány na všech 

nápravách. Koncové převody jsou tvořeny planetovým soukolím. 

Přední náprava je uloţena na výkyvných ramenech, která se otáčejí kolem čepů na 

předním rámu a dovolují utlumený pohyb ve svislé rovině. Dva tlumiče zabezpečují měkké 

uloţení a dobré tlumení. Dusíkový tlakový akumulátor pohlcuje rázy, které jsou přenášeny 

olejem z tlumičů při nakládání a odvozu. Zadní nápravy jsou uchyceny na mechanických 

závěsech na vahadlech. Vahadla spojují nápravy s elastomerovými pruţinami, coţ 

umoţňuje, aby všechna čtyři zadní kola byla v neustálém styku se zemí. Skříně náprav 

jsou montovány na rámech tvaru A. Kaţdá je uchycena uprostřed a uloţena výkyvně. 

Jiný způsob zavěšení náprav je tvořen dvěma velkoprůměrovými tlumiči s dlouhým 

zdvihem. Dusíkový tlakový akumulátor pohlcuje rázy přenášené olejem z tlumičů. Systém 

zavěšení zadních náprav je tvořen dvěma vzájemně propojenými tlumiči, které rozdělují 

zatíţení shodně na obě zadní nápravy a umoţňují, aby všechna čtyři kola byla 

v neustálém styku se zemí. Tento systém dovoluje velký výkyv náprav a pohyb kol. 

U damprů se pouţívají v zadní nápravě lamelové brzdy, které jsou trvale chlazeny 

cirkulujícím olejem a nevyţadují seřizování. Olejový film zabraňuje přímému styku mezi 

lamelami a odvádí teplo. Například výrobce strojů Caterpillar vyuţívá u brzd dvou pístů 

pro brzdění nouzové, parkovací a odlehčovací. Hlavní píst se uvádí do činnosti 

hydraulicky a zajišťuje funkci provozních a odlehčovacích brzd. Vedlejší píst je přitlačován 

pruţinou a v odbrzděné poloze se udrţuje hydraulickým tlakem. V případě poklesu tlaku v 

hydraulickém systému pod určitou hodnotu, zabrzdí vedlejší píst brzdy automaticky 

prostřednictvím účinku pruţiny. 

Pro zvýšení výkonnosti a hospodárnosti provozu jsou zaváděny automatické elektronické 

systémy zlepšení trakce. Tyto systémy jsou řešeny tak, ţe snímače sledují prokluz kol a 

jestliţe prokluz kola překročí nastavenou mez, lamelové brzda přibrzdí prokluzující kolo. 

Systém tak přenáší točivý moment na kolo, které má lepší záběr na obvodu. 
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Korba je zhotovena z plechů různé tloušťky. Dno je vyrobeno z plechů tloušťky 14 mm, 

boční část korby je z plechů 12 mm, přední část korby je z plechu tloušťky 8 mm a 

výztuţné části korby jsou z plechu tloušťky 14 mm. Zvýšené přední čelo zabraňuje 

rozsypávání materiálu a chrání kloubový spoj rámů.  

Ke standardnímu vybavení patří vyhřívání korby výfukovými plyny. Lze volit i závěsné 

zadní čelo. Sklápění korby je prováděno pomocí dvojčinných vyklápěcích válců. Objem 

korby se pohybuje v rozmezí 20 - 30 m3 u menších strojů  a 31 aţ 51 m3 u větších.  {10] 

 

Dnes se jiţ ţádný světový výrobce neobejde bez nabídky kloubových damprů, jejich 

výroba má stále vzrůstající trend. 

2.2.5. Předpokládané využití damprů 

V lomech a povrchových dolech 

- odvoz velkého mnoţství nadloţní horniny na výsypky 

- odvoz suroviny k dalšímu zpracování v místě dolu mimo pozemní komunikace  

Obrázek 3 - Moţnost otočení přední části kloubového dampru 
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- odvoz materiálu na příkrých svazích a v podmínkách velmi náročného terénu 

(platí pouze pro kloubové dampry) 

- odvoz materiálu po nezpevněných cestách (platí pouze pro kloubové dampry) 

Výhody pouţití damprů 

- Dampry s pevným rámem 

- odváţí velký objem materiálu při jedné jízdě na velkou vzdálenost (přes 

3 km); 

- je pouţitelný pro jízdu bez ohledu na povětrnostní podmínky; 

- Dampry s kloubovým rámem 

- snadno překonávají příkrá stoupání a klesání (umoţňuje to vysoký 

výkon motoru a konstrukce převodovky); 

- můţe se pohybovat po zpevněných i nezpevněných cestách (málo 

únosných, blátivých, extrémně prašných) díky velkým průměrům kol a 

širokým pneumatikám, maximální rychlost jízdy je běţně přes 55 km.h-

1 na nejvyšší převodový poměr. Rychlost jízdy naloţeného v terénu 

závisí na dalších podmínkách (prokluz, stoupání, valivý odpor); 

- můţe překonávat kolmé stupně, prohlubně, zlomy, příkopy díky velké 

světlé výšce a velkým průměrům kol a kloubovému rámu (kontakt 

hnacích kol je kloubovým spojením zajištěn neustále); 

- můţe přepravovat různorodé materiály (vyhřívaná korba eliminuje 

přimrzání); 

- můţe přepravovat kamenivo (speciální tvar dna do „V“ a tloušťka dna 

20 mm, proto otěru a průrazu při nakládání velkého mnoţství); 

- disponuje velmi dobrou manévrovatelností (díky kloubovému řízení) v 

omezených průchodech a v nerovném terénu (čep umoţňuje stranové i 

vertikální vychýlení). 

Nevýhody při pouţívání damprů 

- vzhledem k hmotnosti a rozměrům se nemohou pohybovat po běţných 

komunikacích; 

- dočasné komunikace musí být zpevněny pro velkou hmotnost (mostky, ţelezniční 

přejezdy, hráze). 
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3. Disponibilní časový fond 

Na výslednou výkonnost těţebního celku má vliv řada faktorů. Většinou se výkonnost 

těţebního zařízení vztahuje k roční výkonnosti a vypočítává se z tzv. ročního 

disponibilního časového fondu, coţ představuje čistý čas bez plánovaných prostojů, které 

máme v kaţdém provozu. 

V minulosti měly povrchové doly rutinně k dispozici náhradní nákladní vozy. Tento luxus si 

však důlní společnosti nemohou déle dovolit. V současnosti jsou extrémně citlivé na to, 

aby všechna mechanizace byla maximálně vyuţívána. Ze systému byly odstraněny 

předpokládané prostoje a ztrátové časy omezující plnění výrobních cílů při kaţdodenním 

vyuţití strojového parku. Z této analýzy byl vytvořen disponibilní časový fond v rámci 

ročního kalendářního fondu, a to pro nepřetrţitý provoz a zpětně ukazuje, jak důlní 

společnost a dodavatelé technologie zvládají vyuţití strojního zařízení.  

Koncem minulého století byl standard přibliţně 5000 provozních hodin ročně. Dnes se 

v oboru těţby surovin očekává v průměru 6000 – 6500 provozních hodin za rok, zatímco 

špičkové důlní společnosti jiţ dosahují hranice 7000 – 7500 provozních hodin. Existují jiţ 

příklady, kdy tato technologie dosáhla na strojích Caterpillar roční průměrné hodnoty 8000 

provozních hodin. [4] 

3.1. Stanovení disponibilního časového fondu 

Při plánování vycházíme z ročního časového fondu, který je 8760 hod (365 dnů x 24 hod). 

Vzhledem k tomu, ţe je snaha o co nejefektivnější vyuţití prostředků, ve světě, ale i u nás 

u všech větších těţebních organizací se vyuţívá nepřetrţitý provoz a k tomu je zaměřen 

další postup stanovení disponibilního časového fondu. V případě jiné směnnosti, nebo 

přetrţitého provozu je moţné stanovení příslušným poměrem. 

Předpokládané prostoje a ztrátové časy: 

- Ztráty z vyšší moci 

- dovolená 

- počasí 

- Ztráty z nedostatečného vyuţití 

- stroje bez obsluhy neplánované 

- výměna směn 

- přestávky a porady 

- plánované ztráty  

- Ztráta dostupnosti strojů 

- neplánovaná zpoţdění 

Tyto ztráty jsou běţné a těţko odstranitelné, vyplývají z předpisů, dlouhodobých měření, 

atd. Při odečtu ztrátových časů vychází roční disponibilní čas 7 250 hod. 
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Lidský faktor však ovlivňuje i lidský faktor ve formě projekčních a výpočtových prací, dále 

je zde faktor řidiče. Celkově tyto ztrátové časy činní aţ 15% z ročního disponibilního času.   

- Faktory výkonnosti (nevhodná organizace práce)  

- nevhodné spojeni těţební a dopravní technologie 

- hromadění vozidel 

- výkonnost řidiče 

 

 

Ztráty z vyšší moci představují čas, kdy důl neplánuje výrobu, jako o svátcích. dovolené, 

při špatném počasí,, atd. Při jiné směnnosti je samozřejmě procento vyšší. 

Ztráta z nedostatečného vyuţití znamená dobu, kdy jsou dampry dostupné, ale nejsou 

pouţívané, nebo rozepsané v rozvrhu. To zahrnuje připravené stroje bez posádky, 

výměny osádky na směnách, obědy, svačiny, výrobní porady, preventivní údrţbu, atd. 

Ztráta z titulu dostupnosti damprů je neplánovaný odečet hodin kvůli mechanickým 

poruchám. 

Faktory pracovní výkonnosti sniţují maximální produktivitu během provozu. Patří sem 

výkonnost řidičů, nesprávné výkonnostní propojení s těţebním strojem a hromadění 

damprů. 

Bez ohledu na pouţívaný vzorec je čistým výsledkem počet "ročních provozních hodin" 

nebo "Provozních hodin stroje" a platí zde „Čím více, tím lépe“. Například, pokud důl 

vyuţívá dampry o celkové hmotnosti 240 t damprů, mohu mít 19 damprů s výkonem 5,500 
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provozních hodin ročně, nebo 14 damprů s výkonem 7,500 hodin, aby úkol splnily. 

Dodatečné náklady na 5 damprů navíc jsou nezanedbatelné. Zlepšení vyuţití vozačů má 

přímý vliv na hospodářský výsledek společnosti. 

3.2. Cesta jako významný ovlivňující faktor 

Konstrukce a údrţba dopravních cest jsou jedním z nejvýznamnějších, které ovlivňují 

celkovou výkonnost všech prostředků při dopravě vytěţených hmot. Na základě 

zkušeností lze konstatovat, ţe má okamţitý i dlouhodobý vliv. Jiţ při stádiu návrhu a 

výstavby se musí počítat s výkonem a celkovou hmotností damprů. Pokud je cesta 

zvolena nesprávně, rostou neúměrně provozní náklady. 

Mnoho faktorů je třeba zváţit při návrhu a údrţby efektivní dopravní cesty. Při výstavbě 

důlních cest pro dopravu těţeného materiálu je nutné vzít v úvahu její funkce, které 

spočívají v: 

- bezpečnosti provozu, 

- topografie terénu osy vedení důlní cesty, 

- ţivotnost cesty, tj. doba, kdy cesta bude slouţit odvozu materiálu, 

- údrţbě cesty, 

- sníţení valivého odporu, 

- dlouhodobých plánech rozvoje těţební lokality. 

Dopravní cesty se budují většinou jako zpevněné prašné. Vybudování většiny dopravních 

cest představuje pouze malou část celkových provozních nákladů, totéţ platí i pro údrţbu 

a během provozní ţivotnosti. Výstavba silnice, která nevyţaduje ţádnou údrţbu v průběhu 

své ţivotnosti by byla neúnosně drahá.  

3.2.1. Všeobecné podmínky budování dopravních cest 

Mimo základní dodrţování bezpečnostních předpisů, vyhlášek a technologických postupů 

je konstrukce dopravních cest tvořena tak, aby se předešlo případným nehodám. 

Parametry dopravních cest vyházejí z typu pouţitých dopravních zařízení.  

Pro konvenční silniční automobily se nebudují ţádné zvláštní komunikace, většinou jsou 

vyuţívány komunikace běţně budované i pro dopravu pomocnou.  

Rovněţ pro kloubové dampry nejsou budovány speciálně konstrukčně upravené cesty, 

naopak jejich zvýšená průchodnost umoţňuje jejich nasazení v těţkém a rozbahněném 

terénu. 

Největší problém vzniká při nasazení damprů s pevným rámem. Tyto vozidla jsou velmi 

náchylné na kvalitu cest, při nedodrţení základních podmínek se sniţuje přepravní 

rychlost a zvyšuje se průměrná spotřeba.  

Návrh, výstavba a údrţba dopravních cest zaznamenaly intenzivní vývoj, který 

korespondoval s rozvojem technologie, a to hlavně v oblasti pevných damprů. Šlo i o 
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reakci na poţadavky provozovatelů těţebních organizací pro více bezpečné a efektivní 

přepravní systémy a poţadavky výrobců nákladních automobilů pro více předvídatelné,  

kontrolované a bezpečné pracovní prostředí. Jde o velmi závaţnou oblast, neboť přibliţně 

polovina nehod při dopravě materiálu se vznikla nevhodným návrhem a provozními 

nedostatky, jako byla prašnost, špatná viditelnost, smyk a velké kameny na silnici. V 

případě geometrické konstrukce byly příčiny v nevhodném uspořádání křiţovatek, 

chybějící nebo nedostatečné bezpečnosti boční výstupky a nedostatečná šíře silnice. Ne 

nepodstatný byl rovněţ lidský faktor. Právě geometrické parametry silnice mohou být 

navrţeny trasy silnice na eliminaci lidských chyb. 

3.2.2. Valivý odpor 

Tento jízdní odpor, který se vyskytuje u kaţdého vozidla na kolovém podvozku, ovlivňuje 

rozhodujícím způsobem výkon stroje na zemní práce. Valivý odpor určuje přepočtem jako 

odpor stoupání a tím ovlivňuje rychlost transportního zařízení. 

Valivý odpor nebo tření, které působí na odvalující se kolo se stanoví pomocí četných 

faktorů. Mezi nejdůleţitější faktory patří: 

- vnitřní tření,  

- deformace (valchování) pneumatiky,  

- osové zatíţení, 

- zaboření pneumatiky do povrchu vozovky. 

 

Na valivé tření mají kromě toho určitý vliv rovněţ takové faktory, jako je tlak v pneumatice 

a profil pneumatiky, které se však při správném vybavení stroje pro zemní práce mohou 

zanedbat a sloučit s vnitřním třením a valchováním pneumatik do jedné jediné konstantní 

hodnoty. Tato hodnota se nazývá konstantním valivým odporem a udává se v kg taţné 

síly. Velikost této hodnoty činí ca 2 % hrubé hmotnosti tohoto stroje. Vztaţeno na 1 t této 

hmotnosti činí pak konstantní valivý odpor 

To znamená, pokud se stroj o hmotnosti 1 t, opatřený gumovými pneumatikami má 

pohybovat na tvrdé, hladké vozovce, bude zapotřebí tlačné nebo taţné síly o velikosti 

20 kg. 

Pokud bude vozovka měkká, takţe kola vozidla mohou vniknout do podloţí, pak se 

projeví přídavný valivý odpor, který se nazývá specifickým valivým odporem. Na kaţdý 

1 cm vniknutí pneumatiky se zvyšuje specifický valivý odpor o 6 kg/t váhy vozidla.  Součet 

konstantního a specifického valivého odporu, způsobeného vniknutím pneumatiky do 

podloţí se nazývá celkovým valivým odporem. 

Protoţe se poměry podloţí stále mění, vyplývá z toho neomezený počet specifických 

valivých odporů. Z praktických úvah se pro vlastní výpočet pouţívá pouze několik málo, 

za to však typických hodnot.[8] 
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Tabulka 1 - Typické valivé odpory – kloubový dampr 60 t 

Podložní podmínky RWs 

tvrdá, hladká, zpevněná silnice, ţádné vniknutí pneumatik při zatíţení, 

beton, asfalt 

20 kg/t 

pevná, hladká silnice, která se vlivem zatíţení poněkud deformuje (aţ 

do 2 cm), makadam, štěrková nebo zemní povrchová vrstva 

30 kg/t 

nezpevněná silnice, vyjetá cesta, která se vlivem zatíţení značně 

deformuje. Vniknutí pneumatik aţ 5 cm 

50 kg/t 

vyjetá nezpevněná silnice se značně měkkou povrchovou vrstvou, 

vniknutí pneumatik aţ 10 cm 

80 kg/t 

volný písek nebo štěrkopísek 100 kg/t 

měkká, bahnitá, vyjeţděná cesta 100 – 200 kg/t 

sníh – uvolněný/pevný 25/45 kg/t 

 

Při výstavbě vozovek by se mělo respektovat jejich vysoké dynamické zatíţení, 

způsobené provozem těţkotonáţních nákladních automobilů, aby pokud moţno 

nedocházelo k vniknutí pneumatik do podloţí vozovek. Kaţdé překonávání jízdního 

odporu vyţaduje zvýšenou taţnou sílu na obvodu ráfku pneumatik, coţ jde na vrub jízdní 

rychlosti a tím i dopravního výkonu. Je třeba si uvědomit, ţe vysoké jízdní odpory mají za 

následek vysoké hodnoty spotřeby pohonných hmot. Povrch vozovek má být hladký, 

uzavřený a opatřen mírným příčným spádem, aby mohl dobře odvádět povrchovou vodu. 

 

Tabulka 2 - Svislé zatíţení na vozovku 

Svislé zatížení kola (kg)  41 000 52 000 64 000 

jemný štěrk povrchu, zrnitost 25 mm  
A 150 mm 150 mm 150 mm 

hrubý štěrk povrchu, zrnitost 100 mm 
B 350 mm 350 mm 350 mm 

čistý písek podloží 
C 850 mm 900 mm 1000 mm 

písčité hlíny podloží 
 

D 1900 mm 2050 mm 2350  



Vítězslav Váňa : Přeprava materiálu na lomech 

 

2011 17 

3.2.3. Stoupání a klesání 

Při kaţdé jízdě do stoupání vznikne s ohledem na tíhovou sílu určitý jízdní odpor, a to jak 

u pásových vozidel, tak i u vozidel na kolovém podvozku. Tento odpor se nazývá odpor 

stoupání. U zemních prací a v kamenolomu se stoupání udává všeobecně v procentech, 

vypočteno z poměru mezi výškovým rozdílem a vzdáleností. 

Z rozdílu výšek 15 m na dráze 100 m vyplývá takto stoupání 15 %. 

Překonávání odporu stoupání vyţaduje dodatečnou sílu. Pro stanovení odporu stoupání 

lze pouţít následující empirickou hodnotu:  

Každé procento stoupání způsobí jízdní odpor o velikosti 10 kg/t hmotnosti vozidla. 

Protoţe se jak odpor stoupání, tak i valivý odpor udává v kg/t, lze mezi oběma veličinami 

vytvořit následující přímý vztah: 

Vniknutí pneumatiky o velikosti 1 cm = valivý odpor 6 kg/t 

Stoupání o velikosti 1 % = odpor stoupání 10 kg/t 

Vliv valivého odporu je spíše patrný, jestliţe jej přepočteme na odpor stoupání. 

Na úsecích silnic se stoupáním se sčítají valivé odpory a odpory stoupání, z čehoţ pak 

vyplývá efektivní stoupání.  

Projekt cesty je obyčejně výchozím bodem pro všechny trasy silnic, a odkazuje na 

rozloţení a zarovnání na silnici, jak v horizontálním (poloměr oblouku, atd.) a vertikální 

(stoupání, pokles, rampa přechody, kříţ-podzim, super-elevace atd.), brzdná dráha, 

viditelnost na vzdálenosti, rozvrţení křiţovatky, ochranný vyvýšený boční okraj, šířce 

vozovky. Konečným cílem je vytvoření optimálně efektivní a bezpečné projekt cesty a 

provoz při jejím vyuţití. 

Obrázek 4 - Konstrukce vozovky 
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V praxi se doporučuje stoupání do 5 – ti %, a to hlavně pro dampry s pevným rámem. 

Velká stoupání jsou ekvivalentní úsekům silnic s velkým klesáním, které rovněţ nejsou 

ţádoucí, a to nejen proto, ţe stoupají poţadavky na brzdový systém vozidel. Z 

bezpečnostních důvodů se doporučuje spíše zůstat pod maximálně přípustnou rychlostí 

jízdy, neboť při špatné adhezi pneumatik na povrchu vozovky (např. při hrubém písku, 

nebo štěrkopísku na vozovce) je brzdná schopnost vozidla omezena.  

Přípustné rychlosti vozidla při jízdě po svahu závisejí na konstrukci brzdového systému a 

na délce úseku klesání silnice.  

U těţkotonáţních nákladních automobilů vybavených automatickou převodovkou se musí 

při brzdění udrţovat pokud moţno velké otáčky motoru, aniţ by však docházelo k jeho 

nadměrným otáčkám. Pokud by docházelo k přehřívání chladicího oleje, je třeba sníţit 

rychlost jízdy, aby se převodovka mohla samočinně přepnout na nejbliţší niţší převodový 

stupeň.  

3.2.4. Ostatní parametry dopravní cesty 

Těţkotonáţní nákladní automobily jsou dimenzovány pro transport materiálu velkou 

rychlostí. Velkých rychlostí lze však dosáhnout pouze při vynikajících dopravních cestách. 

Tím se dostává stavba vozovek a jejich údrţba při hospodárném přesunu zemin na 

klíčovou pozici. 

Vozovky se mají vybudovat dostatečně široké, aby umoţnily bezpečné míjení všech 

vozidel. Přitom by se měl brát ohled na to, ţe tyto vozovky budou kromě těţkotonáţních 

nákladních automobilů pouţívat téţ zásobovací vozidla, motorové srovnávače 

(autogrejdry) atd. 

Vysokorychlostní vozovky vyţadují permanentní nasazení těţkých, výkonných 

motorových srovnávačů pro údrţbu těchto vozovek. Tyto stroje musí být stabilní při 

Obrázek 5 - Konstrukce šířky odvozní trasy 
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srovnávání povrchu vozovky, tj. rovněţ při vysokých (a konstantních) pracovních 

rychlostech nad 10 km/h se nesmí jejich radlice rozkmitat, ani při pevném, kamenitém 

podloţí.   

Pro skupinu 3 aţ 5 těţkotonáţních nákladních automobilů (v závislosti na skutečné 

přepravní vzdálenosti) se má naplánovat jeden motorový srovnávač - grader. Zvýšení 

nákladů k tomuto účelu se vyplatí ve formě vyšší jízdní rychlosti a tím i vyššího 

dopravního výkonu a rovněţ k výrazným sníţením nákladů na pohonné hmoty.  

Rovněţ prach můţe ohrozit bezpečnost a přinutit řidiče vozidla k tomu, aby sníţil jeho 

rychlost. Nejlepší potlačování prachu lze provést pomocí vody, nasazení cisterny s vodou 

je proto skoro nutností. Na druhou stranu musí být zabezpečen odvod vody pomocí 

sklonu vozovky a odvodňovacími příkopy. [8] 

Obrázek 6 - Typizované profily komunikace 
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Kaţdá jízda v zatáčkách omezuje rovněţ rychlost, a to zejména v případě, mají-li zatáčky 

malý poloměr. Příčné síly, které vznikají při jízdě v zatáčkách, mohou vést k poškození 

pneumatik. Proto se doporučuje provést převýšení v zatáčce. Převýšení v zatáčce závisí 

na poloměru zatáčky a jízdní rychlosti. V tabulce  jsou uvedeny směrné hodnoty, vztaţené 

na šířku silnice 3 m. 

  

Tabulka 3 - Převýšení v zatáčce na šířku vozovky 3 m 

 Rychlost 

8 km/h 16 km/h 24 km/h 32 km/h 40 km/h 48 km/h 56 km/h 64 km/h 72km/h 

Polom. Převýšení v zatáčce 

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

15 100 400 920       

30 50 200 480 820      

60 30 240 410 410 640 920    

90 20 70 160 270 430 610 840 1010  

120 10 50 120 200 320 460 620 820 1030 

150 10 40 90 160 260 370 500 650 830 

180 10 30 80 140 210 300 420 550 690 

210 10 30 70 120 180 260 360 470 590 

240 10 30 60 100 160 230 310 410 520 

270 10 20 50 90 140 200 280 360 460 

300 10 20 50 80 130 180 250 330 410 

3.2.5. Optimalizace výkonu těžebního a dopravního zařízení 

Optimalizace závisí na mnoha faktorech. V prvé řadě jde o optimální vztah mezi objemem 

lopaty rypadla a objemem korby dopravního prostředku. Na základě mezinárodních 

zkušeností a údajů se u lopatových rypadel doporučují tyto hodnoty: 

- 1 : 6 aţ 1 : 8 u malých rypadel do objemu lopaty 0,6 m3, 

- 1 : 3 aţ 1 : 6 u středních a velkých rypadel, 

- do 1 . 8 u velkorypadel a velkotonáţních vozidel. 

Při nakládce všemi prostředky je třeba sledovat zásadu, aby dopravní prostředek byl vţdy 

naloţen z plné pracovní nádoby v uvedených cyklech. 



Vítězslav Váňa : Přeprava materiálu na lomech 

 

2011 21 

Čas, potřebný k výměně vozidla, závisí rovněţ na zvoleném nakladači. U hydraulických 

rypadel s jejich poměrně krátkou dobou cyklu při nakládce vychází zpravidla o něco delší 

čas k výměně vozidla neţ u nakladače na kolovém podvozku, u kterého by (teoreticky) 

mohl být nulový. Výměna vozidla by se totiţ mohla provést během plnění lţíce nakladače. 

Při nepřetrţitém provozu bude třeba počítat se střední hodnotou, tj. 0,30 min. Doba 

nakládky se vypočte z doby cyklu nakládání a počtu cyklů nakládání, připadajících na 

jeden těţkotonáţní nákladní automobil. 

Doba přepravy vyplývá z délky transportní cesty a jízdní rychlosti. Jízdní rychlost závisí na 

jízdních odporech, jak jiţ bylo uvedeno v předchozích kapitolách. Při praktickém nasazení 

v provoze se často ukázalo, ţe se při stanovení rychlosti transportních vozidel 

předpokládaly příliš vysoké hodnoty. Rychlost 30 km/h se totiţ při nepřetrţitém provoze i 

při dobrých vozovkách nesnadno dosahuje. Zrychlení, zpomalení, vyhýbání a mnoho 

dalších okolností ovlivňuje totiţ tuto rychlost nepříznivým způsobem.   

Doba manévrování v místě vykládky je ovlivněna technikou provádění výklopu, např. 

couvání na delší vzdálenost. Moderní těţkotonáţní nákladní automobily jsou vybaveny 

výkonným hydraulickým zařízením, která umoţňují rychlé vyprázdnění korby těchto 

vozidel a lze uvaţovat s dobou vykládky ca 0,4 min. Typickými hodnotami čekací doby na 

výsypce, popřípadě u drtiče je 1,0 aţ 1,2 min. 

Doba zpětné jízdy je ovlivněna pouze vlastní hmotností. Prázdná transportní vozidla jsou 

při nerovné vozovce a při příliš velké rychlosti náchylná k poskakování, coţ můţe vést 

k rozhoupání vozidla a negativnímu ovlivňování jeho řiditelnosti a brzdných vlastností. 

Čekací doby nastávají zpravidla na místě nakládky a vykládky, u úzkých vozovek rovněţ i 

u výhybišť. Protoţe čekací doby závisí na provozních podmínkách a na počtu nasazených 

vozidel, nelze je obecně kvantifikovat. Pokud se provozuje více vozidel, pak se ve větší 

míře projeví po kaţdém přerušení provozu čekací doby, neboť je třeba určitého času, 

neţli opět všechna vozidla opět běţí v cyklu. 

Doby nakládky a vykládky, jakoţ i doby manévrování lze povaţovat jako fixní časy, neboť 

jsou více, či méně konstantní. Doporučuje se, aby se tyto časy při větších přesunech hmot 

na různě velké přepravní vzdálenosti shrnuly do jediné hodnoty. K této hodnotě se pak 

přičtou variabilní jízdní doby. 

Stanovení optimálního počtu těţkotonáţních nákladních automobilů na 1 nakladač 

získáme podílem doby oběhu těţkotonáţního nákladního automobilu a doby nakládky 

jednoho vozidla obdrţíme maximálně moţný počet vozidel, který lze přiřadit jednomu 

nakladači.   

Podle druhu a trvání provozu (jedno- či vícesměnný provoz) se pouţívá procentuální 

přiráţka, která se pohybuje mezi 10 a 20 %. 
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4. Vliv báňsko – technických podmínek na ekonomiku 

provozu 

Správné posouzení materiálu je jedním z nejdůleţitějších předpokladů pro hospodárné 

přesuny zemin. Bezprostředně ovlivňuje volbu stroje a jeho vybavení, především však 

výkony a náklady. Toto posouzení materiálu rozhoduje jako ţádný jiný faktor o úspěchu 

nebo neúspěchu přesunu zemin. 

Definice a klasifikace materiálu se utváří obtíţně, protoţe přesné zařazení je sotva 

moţné. Můţe vycházet z geologické stavby, jakosti struktury, látkové stavby nebo 

dobyvatelnosti a rozpojitelnosti. Při výběrových řízeních se většinou uplatňuje kombinace 

těchto rozdílných definic. 

Pro daný rámec se jeví jako nejúčelnější zařadit materiál na jedné straně podle 

geologické stavby a straně druhé podle dobývání, pouţití a zpracování. 

Při výběru vhodné a odpovídající dopravy, která zásadním způsobem ovlivňuje technicko-

ekonomickou efektivnost těţby, je nutné respektovat především následují faktory: 

- geologicko-technické podmínky, způsob otvírky a ţivotnost povrchového dolu, 

- systém (směr a způsob přemisťování těţených hmot) a technologii dobývání, 

- fyzikálně-mechanické vlastnosti těţených hmot, 

- dopravní vzdálenosti, 

- objemy přepravovaných hmot, 

- technické a technologické parametry dobývacích a zakládacích strojů a vlastního 

dopravního zařízení aj. [5] 

4.1. Volba dopravních prostředků při nakládce a odvozu hornin 

Při přepravě hornin je moţné pouţít různých druhů dopravních prostředků, avšak pro 

jejich ekonomický výběr jsou rozhodující tato kritéria: 

- dopravní vzdálenost přepravované horniny, 

-  stav vozovek, moţnost jejich úprav či rekonstrukcí, 

- mnoţství přepravovaného materiálu, 

- technologický postup a moţnosti nakládky vytěţeného materiálu, 

- velikost a druh nakládacího prostředku rypadla a nakladače, 

- stav a prostor nakládky, 

- stav, prostor a forma vykládky, 

- druh přepravovaného materiálu, 

- objemová hmotnost materiálu, 

- povětrnostní a klimatické podmínky, 
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- cena 1 m3 přepravovaného materiálu. 

4.2. Dopravní systémy při těžbě surovin 

Kolová doprava je pouţívána především jako pomocná doprava a dále také na menších 

lomech ostatních uţitkových surovin (jako jsou kamenolomy, štěrkopískovny, lomy na 

kaolín, vápenec apod.). Její výhodou je moţnost dopravy velkých kusů horniny, 

selektivního odtěţování, překonávání většího stoupání do 8 - 10o a rychlého zahájení 

prací spojených s otvírkou. Mezi nevýhody patří malá přepravní výkonnost, vysoké 

provozní náklady, velká spotřeba energie, vysoké nároky na údrţbu dopravních cest a 

menší ţivotnost vozidel. 

Kolejová doprava byla v minulosti nejrozšířenější a postupně je nahrazována dálkovou 

pásovou dopravou, a to zejména na velkých lomech. Ve vlastním provozu jsou nasazeny 

elektrické lokomotivy na stejnosměrný proud, motorové lokomotivy jen pro speciální účely. 

K vlastní dopravě se vyuţívají speciální skrývkové vozy typu LH 40 m3 resp. 25 m3 a vozy 

typu Talbot pro přepravu uhlí. Rozchod drah je 1435 a 900 mm. Pásová doprava dnes 

představuje perspektivní způsob dopravy na lomech (v SHR asi 75 %). Její rychlý rozvoj 

si vynutil značný rozvoj dobývání uhlí, kde se musí přepravovat stále větší mnoţství hmot, 

a to i do značných vzdáleností.  

Dálková pásová doprava je článkem technologických celků. Skládá se z několika sekcí 

dopravníků. Při těţbě uhlí je uţíváno dopravníku šíře 1200 mm s rychlostí pásu 3,15 m.s-

1. Těţba odklizu je zajišťována dle výkonnosti technologického celku šířkami pásu od 

1200 do 2250 mm při rychlosti pásu 5 m.s-1. 

Pásové linky v technologických celcích jsou tvořeny pohyblivými dopravními cestami 

(na řezech a výsypkových stupních). Konstrukce jednotlivých části DPD (tzv. středních 

dílů 4 - 6 m dlouhých) umoţňuje deformační pohyb linky při přestavbě na řezu. Další část 

DPD tvoří stabilní dopravníky na bočních svazích lomu a také na povrchu terénu 

směrem na vnější výsypku, do úpraven, drtíren nebo skládku. Jsou poloţeny na 

betonových podkladech s ţivotností několika let. K jejím přednostem patří nepřerušovaný 

pracovní proces, jednoduchost zařízení, přehlednost systému dopravy, schopnost 

překonávat vysoké dopravní výšky, malé dynamické namáhání, rovnoměrnost zatíţení 

motorů a elektrické sítě a dále moţnost automatizace provozu. Jejím nedostatkem je 

omezenost přepravy větších kusů horniny, moţnost ovlivnění klimatickými vlivy (déšť, 

námraza, vítr) a při poruše nutnost zastavení celého technologického celku. [5] 

4.3. Nakypření a sypná hmotnost 

Kaţdý materiál, který byl vytrţen ze své přirozené struktury, objemově naroste. Nakypří 

se, potřebuje více prostoru. Míra nárůstu se uvádí v procentech. Je silně závislá na 

materiálu. Více se nakypří soudrţná hornina neţ jakákoli  málo soudrţná, nebo 

nesoudrţná hornina. 

Kromě druhu materiálu má na stupeň nakypření vliv také dobývací metoda zemních strojů 

(housenicový dozer, bagr, scraper). Znalosti o nakypření mají u přesunů zemin základní 
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význam. Nakládá se a transportuje se vţdy kromě samotné suroviny i tzv.“volná hmota“ 

Koeficient nakypření Představuje zvětšení dopravovaných kubatur oproti projektové 

kubatuře výkopů. pojem součinitele nakypření kn, který vyjadřuje poměr objemu 

rozpojené horniny k původnímu objemu horniny v rostlém stavu. Hodnota 

součinitele nakypření kn závisí na druhu horniny a také na způsobu těţby. Jeho 

průměrná hodnota se pohybuje v rozmezí 1,1 aţ 1,5. Ve stejném poměru, v jakém 

zvětší vytěţená hornina svůj objem, sníţí se její objemová hmotnost. Z hlediska 

spotřeby energie můţe mít zvětšování objemu těţené horniny v případě, kdy 

odřezaná tříska nemá moţnost volného odsunu k povrchu horniny, za následek 

zvýšení tření v místě rozpojování, a tedy tomu odpovídající zvýšení spotřeby 

energie. 

 

Tabulka 4 - koeficient nakypření 

Hornina 

Koeficient 

nakypření 

kn 

Koeficient 

zhutnění 

kz 

Vlhkost horniny 

v rostlém stavu 

(%) 

Čedič 1,47 0,7  

Hlína 1,2 0,8 22 

Jíl 1,15 0,9  

Písek vlhký 1,14 0,95 40 

Suchý písek 1,14  20 

Pískovec 1,6  18 

Štěrk 1,34 0,6  

Ţula 1,65   

Vápenec 1,75   

 

Sypanou hmotnost lze definovat jako váhu objemové jednotky ve volném nebo 

uvolněném, nakypřeném/ stavu, Udává se rovněţ v kg/m3. K lepšímu rozlišení od 

objemové hmotnosti se říká kg/lm3 (volná hmota). [2] 
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Tabulka 5 - sypná objemová hmotnost 

Druh horniny Sypná objemová hmotnost (t.m3) 

Hnědé uhlí 0,8 – 2,0 

Černé uhlí 0,85 – 1,1 

Štěrk kopaný 1,8 – 2,0 

Písek suchý se štěrkem 1,3 – 1,6 

Písek vlhký 2,0 

Skrývka  (všeobecně v rámci SHD) 1,3 – 2,0 

Kámen drcený 1,5 – 2,0 

 
 

Správné stanovení sypné objemové hmotnosti těţeného materiálu má značný technický a 

ekonomický význam. Pro velmi výkonná dopravní zařízení se většinou určují hodnoty 

sypné objemové hmotnosti na základě provozních ověření. Základním problémem 

objektivního určení sypné objemové hmotnosti je stanovení skutečného koeficientu 

nakypření. 

Vykázané hodnoty jsou jen opěrným bodem. Stanovení těchto tří faktorů je také důleţité 

pro volbu stroje. Závisí na tom stanovení velikosti lţíce /korečku/  i moţné vyuţití 

transportního objemu. 

Zejména v těţebních závodech se předpokládají přesné znalosti o hmotnosti materiálu a 

nakypření, tam se přece počítá kaţdá těţba produktu v t a nikoli v fm3. 

Zrnitostní sloţení vychází z vlastností, způsobu dobývání a určuje se podle převládající 

velikosti zrn. Má vliv i na nakypření těţené zeminy. 

 

Tabulka 6 - zrnitost materiálu 

Velikost zrn 

mm 
Označení zeminy Označení zrnitosti 

0,002 Jíl jílovitá (peletická) 

0,002 – 0,063 Prach prachová (aleuritická) 
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Velikost zrn 

mm 
Označení zeminy Označení zrnitosti 

0,063 – 0,25 

0,25 – 1,0 

1,0 – 2,0 

písek jemný 

střední 

hrubý 

jemně psamitická 

středně psamitická 

hrubě psamitická  

2,0 – 8,0 

8,0 – 32,0 

32,0 – 138,0 

Štěrk drobný 

střední 

hrubý 

drobně psefitická 

středně psefitická 

hrubě psefitická 

128,0 - 256 Kameny balvanité 

256 - více Balvany 

4.4. Klasifikace hornin 

Při praktickém nasazení strojů pro zemní práce je otázka určení charakteristiky příslušné 
horniny, zejména z hlediska vzájemného působení pracovního nástroje a podvozku s 
půdou, zcela zásadní. [3] 

4.4.1. Klasifikace hornin pro zemní práce  

Klasifikace hornin podle jejich rozpojitelnosti je stanovena normou ČSN 73 3050 - Zemní 

práce. Tato norma zatřiďuje horniny podle charakteristických vlastností a podle obtíţnosti 

rozpojitelnosti do sedmi tříd. 

Na rozpojitelnost mají vliv petrografické vlastnosti hornin, úloţné poměry, mocnost vrstev, 

jejich směr a sklon vzhledem ke hloubení, hustota a rozpukání, odlučnost a stupeň 

navětrání horniny. Pro posouzení rozpojitelnosti je nutné brát v úvahu i vlivy klimatu, 

zvláště v případech, kdy posuzujeme rozpojitelnost horniny dodatečně, po delším 

časovém období nebo v období mrazů. 

Rozpojitelnost hornin je třeba určit jiţ předběţně pro účely projektu a volbu strojního 

zařízení. 

1. Třída: Horniny sypké aţ kypré, rozpojitelné lopatou. 

- Lehce rozpojitelné soudrţné, měkké konzistence, patří sem například: 

- ornice,  

- hlína,  

- písčitá hlína,  

- hlinitý písek. 
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- Nesoudrţné kypré, popř. se štěrkovými zrny do 5 cm, patří sem například:  

- písek,  

- písek se štěrkem,  

- písčitý štěrk a drobný štěrk se zrny do 2 cm bez omezení a se 
štěrkovými zrny od 2 do 5 cm v mnoţství menším neţ 10% objemu z 
celkového objemu rozpojované horniny 1. třídy. 

- Stavební odpad a naváţka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 1. 
třídy. 

2. Třída: Horniny lehce rozpojitelné, které lze rýpat. 

- Lehce rozpojitelné soudrţné, tuhé konzistence, patří sem například:  

- ornice,  

- hlína,  

- prachová hlína,  

- písčitá hlína,  

- hlinitý písek. 

- Nesoudrţné, středně ulehlé, patří sem například:  

- Písčitý štěrk a střední štěrk se zrny do 5 cm bez omezení a štěrkovými 
zrny od 5 do 10 cm v mnoţství menším neţ 10% z celkového objemu 
rozpojované horniny 2. třídy. 

- Stavební odpad a naváţka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 2. 
třídy. 

3. Třída: Horniny rozpojitelné kopáním. 

- Středně rozpojitelné, soudrţné, pevné a tvrdé konzistence a  soudrţné, měkké 
a tuhé konzistence,  patří sem například :  

- hlína,  

- spraš,  

- jílovitá hlína,  

- písčitý jíl a jíl. 

- Nesoudrţné ulehlé, popřípadě s kameny největšího rozměru 25 cm. Patří sem 
například:  

- Hrubý písčitý štěrk a hrubý štěrk se zrny do 10 cm bez omezení a s 
kameny největšího rozměru 10 aţ 25 cm v mnoţství menším neţ 10% 
objemu z celkového objemu rozpojované horniny 3. třídy. 
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- Nesoudrţné, zařazené do 2. a 3. třídy se soudrţným tmelem měkké a tuhé 
konzistence, nesoudrţné, zařazené do 2. a 3. třídy se soudrţným tmelem 
pevné a tvrdé konzistence. 

- Skalní a poloskalní silně zvětralé, s velmi oslabenou strukturní vazbou, 
technicky hodnocené jako jílovito-písčité a skeletové horniny, popř. 
zvětraliny.Patří sem například:  

- eluvia,  

- tektonicky porušené zóny,  

- hydrotermální rozloţené horniny. 

- Stavební odpad a naváţka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 3. 
třídy. 

4. Třída: Horniny těţce rozpojitelné kopáním, snadno rozpojitelné mechanicky. 

- Těţce rozpojitelné soudrţné, pevné a tvrdé konzistence, patří sem například:  

- jíl,  

- písčitý jíl,  

- jílovitá hlína,  

- písčitá hlína,  

- prachovitá hlína. 

- Nesoudrţné, popř. s balvany do objemu 0,1 m3 jednotlivě. Patří sem například:  

- Hrubý štěrk se zrny do 10 cm bez omezení, s kameny největšího 
rozměru 10 aţ 25 cm v mnoţství 10 - 50% objemu z celkového objemu 
rozpojované horniny 4. třídy a s balvany nad rozměr 25 cm do objemu 
0,1 m3 jednotlivě v mnoţství menším neţ 10% objemu z celkového 
objemu rozpojované horniny 4. třídy. 

- Nesoudrţné, zařazené do 2, a 3. třídy se soudrţným tmelem pevné a tvrdé 
konzistence, patří sem například:  

- Drobný a střední štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem. 

- Poloskalní středně zpevněné, navětralé poloskalní zpevněné, zvětralé s 
oslabenou strukturní vazbou. Patří sem například:  

- navětralé jílovce,  

- slínovce,  

- prachovce,  

- vulkanické tufy,  

- tufity,  

- zvětralé pískovce a břidlice,  

- zvětralé měkké vápence,  

- zvětralá opuka. 

- Skalní rozrušené, zvětralé se silně oslabenou strukturní vazbou, středně a 
značně rozpukané, hornina je podél puklin porušená a při jejím rozpojování se 
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uvolnění šíří do okolí záběru, jednotlivé kusy odpovídají zrnitostí nesoudrţným 
horninám 4. třídy. Patří sem například:  

- rozrušená ţula,  

- rozrušená rula,  

- rozrušený andezit,  

- rozrušený vápenec,  

- rozrušený křemenec. 

- Kašovité a tekuté konzistence, patří sem například:  

- bahnité náplavy,  

- tekutý písek. 

- Stavební odpad a naváţka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 4. 
třídy. 

5. Třída: Horniny lehce rozpojitelné trhacími pracemi. 

- Nesoudrţné balvany do objemu 0,1 m3. Patří sem například: Hrubý štěrk s 
kameny do 25 cm bez omezení a s balvany od 25 cm do objemu 0,1 m3 
jednotlivě v mnoţství 10 aţ 50% objemu z celkového objemu rozpojované 
horniny 5. třídy. 

- Nesoudrţné zařazené do 4. třídy se soudrţným tmelem pevné a tvrdé 
konzistence. Patří sem například:  

- střední a hrubý štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem. 

- Poloskalní zpevněné, zdravé, ve vrstvách o mocnosti do 15 cm. Patří sem 
například:  

- slepenec s jílovitým tmelem,  

- jílovec,  

- jílovité břidlice,  

- písčité břidlice,  

- travertin, pískovce s jílovitým nebo slinitým tmelem,  

- fylit,  

- chloritické břidlice,  

- opuka. 

- Skalní vyvřelé, přeměněné a usazené, porušené, navětralé, rozpukané s 
plochami dělitelnosti ( vrstevnatost, pukliny ) vzdálenými méně neţ 15 cm. 
Patří sem například: 

- navětralá ţula,  

- navětralá rula,  

- navětralý andezit,  

- navětralý vápenec,  

- navětralý křemenec,  
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- navětralý pískovec. 

- Naváţka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 5. třídy 

- Zmrzlé horniny 

6. Třída: Horniny těţce rozpojitelné trhacími pracemi. 

- Nesoudrţné s balvany do objemu 0,1 m3. Patří sem například:  

- balvany do objemu 0,1 m3 bez omezení, balvany nad 0,1 m3 v 
mnoţství do 50% objemu z celkového objemu rozpojované horniny 6. 
třídy. 

- Skalní vyvřelé a přeměněné, zdravé, s plochami dělitelnosti vzdálenými do 1,0 
m v lavicovité, kvádrovité odlučnosti, vzdálenost ostatních puklin je menší neţ 
25 cm. Patří sem například:  

- ţula,  

- rula,  

- andezit,  

- čedič,  

- křemité břidlice,  

- svor,  

- svorová ţula,  

- porézní čedič,  

- fylitická břidlice. 

- Skalní usazené, zdravé, s mocností vrstvy do 1 m ( hrubě lavicovité ) se 
vzdáleností ostatních puklin do 25 cm. Patří sem například:  

- hrubě úlomkovité aţ balvanité slepence a aglomeráty s vápnitým a 
slinitým tmelem, 

- vápence,  

- droby,  

- pískovce s vápnitým a křemitovápenitým tmelem,  

- dolomit. 

7. Třída: Horniny velmi těţko rozpojitelné. 

- Skalní, zdravé, masivní nebo s odlučností polyedrickou, kulovitou, sloupcovitou 
a pod. s jednotlivými zaklíněnými hranami, s plochami dělitelnosti sevřenými ve 
vzdálenosti větší neţ 25 cm. Patří sem například:  

- křemence,  

- křemité ţuly,  

- diority,  

- diabasy,  

- čediče s hrubě sloupcovitou odlučností,  

- spility,  
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- buliţníky,  

- rohovce,  

- gabra,  

- andezity,  

- amfibolity,  

- granulity,  

- grandiority,  

- slepence s křemitým tmelem,  

- rohovcové vápence,  

- ţilné křemeny,  

- znělce. 
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5. Závěr 

Těţba surovin bude vţdy patřit k základním materiálovým vstupům do výroby. Proto musí 

být vţdy snaha o maximální sníţení nákladů a tím i její ceny. 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje výslednou cenu suroviny, je doprava v rámci těţby 

suroviny, to je většinou od těţebního zařízení na místo úpravy, skládky nebo následného 

prodeje. Doprava se významně podílí na výsledné ceně, na základě ekonomických 

ukazatelů jde o podíl 40 %, v některých případech to můţe být aţ 60 %. 

Ve své práci jsem se snaţil ukázat na problematiku vhodné volby dopravního zařízení 

z oblasti diskontinuální technologie. Jde dnes o nejvíce se rozvíjející technologii v rámci 

těţby nerostných surovin a dá se konstatovat, ţe v zemích Severní a Jiţní Ameriky,  

Austrálii a dalších je dominantní, na rozdíl např. od zemí střední a východní Evropy. 

Vzhledem k rozmanitosti nabídky je velmi sloţité určit nejvhodnější druh, velikost  

a přepravní kapacitu. Jak je uvedeno v předešlých kapitolách, jedná se o velmi 

sofistikovaný proces vyuţívající sloţitých metod výpočtů, a to i na základě mnoha 

provedených měření. Správné určení rovněţ zcela určitě znamená zapojení do procesu 

návrhu báňské odborníky všech profesí. 

Jsem toho názoru, ţe tento druh dopravy v brzké době najde uplatnění na lomových 

provozech, a to i např. při těţbě hnědého uhlí.  
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