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Anotace. 

Pro vytvoUení samostatného vEtrního okruhu je plánována ražba chodby č. 40 920, která 

po spojení s chodbou č. 40 943 vytvoUí nové vEtrní spojení. Z d]vodu ražení této chodby ve 

vEtším profilu, kde nelze již použit razicí kombajn AM-50, je navržen razicí kombajn MR-

340X-Ex-S, který tyto požadavky splOuje. Tento razicí komplex je jednou z investičních akcí 

v rámci modernizace POP 2010. Práce Ueší montáž navrhovaného razicího kombajnu, 

popisuje technologie ražení včetnE zajištEní a vybavení d]lního díla, sestaveni separátního 

kombinovaného vEtrání a srovnání dvou typu razicích kombajn] - AM-50 a MR-340X-Ex-S.  

Summary 

To create a separate ventilation circuit is planned face No. 40 920, which after the 

connection with a corridor No. 40 943 will create a new ventilation connection. Because of 

driving of  this road in greater profile, which can no longer be used for driving by AM-50 it  is 

designed to head machine MR-340x-Ex-S, which meets these requirements. The heading 

complex is one of the investment projects in the modernization POP 2010. The work 

addresses the installation of the head machine describes heading technology including 

equipment, build a separate ventilation combined and compared two types of heading 

machine - AM-50 and MR-340x-Ex-S. 
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Seznam použitých cizích slov a zkratek: 

POP 2010 – projekt optimalizace provozu, investiční program OKD. 

OKD – Ostravsko-karvinské doly. 
ČBÚ – Český báOský úUad. 

THR – TH rovina, vyrovnaný díl ocelové obloukové výztuže. 
TH výztuž – ocelová oblouková výztuž. 

RK – razicí kombajn. 
LZH – d]lní závEsná lokomotiva, pro pUepravu materiálu po trati ZD. 

ZD – závEsná dráha (ZD-24C/100) z „I“profilu zavEšená závEsy na TH výztuži. 
Oldoritka – plátEná l]tna. 

Colanda lutna – zaUízení, které je součásti foukacího vEtrání.   

Krokovací zaUízení AKZ – pUemis[ovací zaUízení umístEné na technologické tratí ZD, pro  

                                              pUemis[ovaní strojního zaUízení. 
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ÚVOD           

PUedmEtem mé práce je zpracovat návrh technologického postupu pro ražbu tUídy 

č.40 920 pomoci razicího kombajnu MR-340 X-Ex-S. Vyražením chodby č.40 920 dojde 

ke spojení pUes chodbu č.40 940.2 s chodbou č.40 943 a tím se vytvoUí samostatného 

vEtrního okruhu. Z d]vodu ražení této chodby ve vEtším profilu, kde nelze již použit razicí 

kombajn AM-50, je navržen razicí kombajn MR-340X-Ex-S, který tyto požadavky splOuje.  

Tento razicí komplex je jednou z investičních akcí v rámci modernizace POP 2010, 

který byl nasazen jako novinka v OKD na dole Darokv závodu 3, kdy jsem byl jeden ze 

člen] tymu pUi nasazování komplexu na ražbu.  

PUi ražbE této chodby budou použitý i jiné novinky z investičních akcí v rámci 

modernizace POP 2010, jako napUíklad ventilátory dGAL 9-500/500 a ES-9-500/80 nebo 

mezidopravnik firmy Fite.  

V práci navrhuji potUebné vybavení ražby, pUípravu montážní komory pro lepší 

manipulaci s jednotlivými strojními díly pUi montáži razicího kombajnu MR-340 X-Ex-S, 

harmonogram prácí pro dopravu a montáž razicího kombajnu, možnost odtEžení horniny, 

zp]sob vEtráni a protiprašné opatUení, technologický postup ražby tUídy 40 920. Srovnávám 

razicí kombajn AM-50 s razicím kombajnem MR-340 X-Ex-S a zd]vodOují nasazení 

razicího kombajnu MR-340X-Ex-S pro ražbu tUídy 40 920. 
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1. D]vod ražení vEtrního spojení.[3] 

   1.1. D]vod ražby. 

Jedná se o ražbu tUídy č. 40 920 podle schváleného plánu pUípravných d]lních dEl ve 

40. sloji 9. kUe v dobývacích prostorech Karviná Doly I+II a Darkov. Ražba tUídy č. 40 920 

je plánována z d]vodu propojení s chodbou č. 40 943 a tím vytvoUení samostatného 

vEtrního okruhu. V tomto samostatném vEtrním okruhu je plánováno pUipravit postupnE pEt 

dobývacích porubu. Po pUedražení cca 390 m s úklonem -90 až -140 pUekopni ražby tUídy č. 

40 920 a nafárání 40. sloje 9 kry pomoci nakládačem PSU-9000 a vrtacího vozu VVH-1B, 

navrhuji výmEnu technologie, tedy nasazení razicího komplex s  razicím kombajnem MR-

340X-Ex-S.  

   1.2. Geologická situace dané oblasti. 

Tato oblast byla ovEUená vrty č. 123-88 a vrtem č. 6300/09. Dle profilu vrtu č. 123-

88 a vrtu č. 6300/09 činí mocnost sloje 5,50 m. Generální úklon sloje č. 40 v této oblasti je 

pUedpokládán 9° až 15° severovýchodním smErem. BezprostUední nadloží je dle vrtu č. 

123-88 tvoUeno 12,5 m mocnými vrstvami prachovc] a pískovc] po nebilanční sloj č. 39c 

s vrstvou uhlí 0,20 m. následuje vrstva 15,5 m pískovce a slepenc] po nebilanční sloj č. 

39ab s vrstvou uhlí 1,43 m. BezprostUední podloží sloje č. 40 je tvoUeno 27,2 m mocnými 

vrstvami prachovce a jílovce po spodní moUský horizont Gaeblera. Ražby se vztahují na 

plochu ohroženou p]dorysnE na jihu poruchou „JindUišská“, na severu poruchou 

„Eleonora“, na západE poruchou „Olše“, na východE poruchami „Albrechtická a 

„Stonavská. 
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2. Návrh technologického postupu pro ražbu tUídy č. 40 920. [1,2,3,4,5,6] 

2.1. Základní údaje ražby.  

Číslo díla    plánovaná délka úklon díla         účel díla             

 40 920        cca 390 m -90 až -140        úvodní tUída 

 40 920 cca 1459 m 90 až  150        úvodní tUída 

          2.2. Vedení ražby. 

 Ražba bude zahájena z klenbového kUíže č. 40 920 x 2098 a bude vedena pUekopnE 

až do staničení cca 390m pomoci nakládače a vrtacího vozu, kdy bude nafárána 40 sloj. 9 

kry. Od staničení cca 390 m bude nasazen razicí kombajn MR-340X-Ex-S a ražba bude 

vedená pod stropem 40. sloje s úklonem sloje 90 až 150. Plánovaná celková délka ražby je 

1849 m do propojení s tUídou č. 40 940, tím vznikne samostatný vEtrní okruh.  

2.3. Faktory, které mohou ovlivnit bezpečnost ražení a opatUení proti nim: 

 PUi ručním vrtání otvor] pro provádEní trhací práce, vrtání vrtného testu, 

individuální odlechčovací vrt, zavrtávání tyčoviny a dUevEných jehel pUi úklonu vEtším než 

+80 je nutno zajistit čelbu proti vypadnutí a vyjetí. Zajiš[ování čelby provádEt pomocí 

záchytné sítE nebo opUením Uezného orgánu razicího kombajnu (lopaty nakladače) o čelbu. 

Tato činnost bude provádEna za pUítomnosti smEnového pUedáka. 

 PUi ražbE d]lního díla ve vrchní lávce budou ovEUovat mocnost spodní lávky vrty 

do počvy, pUičemž minimální hustota vrt] nesmí pUesáhnout postup 25 m raženého díla. 

Výsledky vrt] zapisovat do určené knihy technika smEny a nahlásit na útvar odboru 

d]lního mEUičství a geologie. 



Pavel Kos              PUíprava prvního vEtrního propojení. 
 

Rok にどなな                                                                                                          Stránka ね 
 

2.4. Vymezení ohroženého prostoru: 

Do prostoru pUed rozpojovací orgán razicího zaUízení mohou zamEstnanci vstupovat 

jen za účelem výmEny Uezných nástroj], údržby zaUízení, prohlídky čelby nebo pUi 

nasazování TH výztuže na schválené zvedací zaUízení. Razicí zaUízení musí být v klidu a 

zajištEno proti uvedení do chodu. V dobE provozu razicího zaUízení musí být všichni 

zamEstnanci mimo ohrožený prostor (obrázek č.1).  

 

 

 

 

 

 

 

              Obrázek č.1 – ohrožený prostor. 

V separátnE vEtraném d]lním díle pUi rozpojování čelby Uezným orgánem razicího 

kombajnu je ohrožený prostor vymezen od čelby až do vzdálenosti 5 m za razicí zaUízení a 

vedle po obou stranách d]lního díla. PUi provozu razicího zaUízení se mohou v tomto 

prostoru zdržovat pouze kombajnér a pomocník kombajnéra (obsluha pUesypu vynášeče 

razicího kombajnu a mezidopravníku). 
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2.5. Strojní vybavení ražby: 

 Razicí kombajn – typ:  MR-340X-Ex-S    

 

 Pásový mezidopravník – typ:  PM F 800 P2    

 

 Hydraulický vrátek – typ:  HW-25. 

 

 Krokovací zaUízení – typ:  AKZ. 

 

 Sací ventilátor – typ:   dGAL 9-500/500. 

 

 Foukací dvoustupOový ventilátor – typ:  ES 9-500/80. 

 

 Odprašovací zaUízení – typu:  HBKO 2/300-14. 

 

 Pásové dopravníky – typy:  TP 630 a TP 1201. 

 

 Manipulační kočka – typ:  MK 8. 

 

 Zvedací zaUízení – typ:  PWL ¾. 

 

 ZávEsné lokomotivy – typu: LZH 50, LSP 70. 

 

 Klimatizační jednotka – typu: CP 200 
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2.6. Sestavení strojního vybavení pro ražbu tUídy č. 40 920. 

Navrhuji nasadit razící komplex s kombajnem MR-340X-Ex-S firmy Sandvik v 

kombinaci s dvEma pásovými  mezidopravníky typu PM F 800 P2 firmy FITE (viz obrázek 

č.2). Pásové mezidopravníky budou na nosných vozících, které budou pojíždEt na 

technologické závEsné drážce. Jeden pásový mezidopravník je uchycen za razícím 

kombajnem a potahován bEhem jízdy razicího kombajnu a je zavEšen nad druhým 

pásovým mezidopravníkem. Druhý mezidopravník se bude potahovat pomoci 

hydraulického vrátku typu HW-25 a kráčejícím zaUízení typu AKZ firmy FITE  po 

vyražení cca 7 m a zároveO se bude prodlužovat pásový dopravník TP-630/1000. Pro 

odtEžení horniny navrhuji pásové dopravníky TP-630/1000 z dané ražby a na hlavních 

tUídách 2098, 2093,2097.1, 2097.3, 2092, 2072, 2070 a 2040.3 pásové dopravníky TP-

1201.   

   
Obrázek č. 2 pohon mezidopravníku PM F800 P 2 (foto autora bakal.práce). 
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2.7. Nasazení manipulační kočky MK-8. 

Pro zvýšení výkonu a bezpečnosti práce bude nasazena mechanizace pro pUibližování 

materiálu k čelbE raženého d]lního díla. K tomu použijeme dva UetEzové zvedáky typu 

PWL ¾ zavEšenými na nosných vozících, pUipojenými na manipulační kočku MK-8 (viz 

obrázek č.3). Propojení nosných vozík] s manipulační kočkou je zajištEno schválenými 

táhly a vše je nasazeno na dopravní drážku ZD-24 C nebo ZD-24 C100. Manipulační 

kočka je pohánEná stlačeným vzduchem, kdy je napojená hadicí o pr]mEru 1“ ze 

vzduchového potrubí a z manipulační kočky MK-8  je rozvod hadicí o pr]mEru ¾“ se 

stláčeného vzduchu k jednotlivým UetEzovým zvedák]m. TetEzové zvedáky jsou ovládány 

samostatnE ovládači. Pomáhají pUi pUibližování TH výztuže a jiného materiálu.   

   

                 
 
Obrázek č.3. manipulační kočka MK-8- ilustrační foto firmy PDprofi. 
  
 
2.8. Zp]sob rozpojování a nakládání horniny: 
 
Číslo díla     Rozpojování horniny               Nakládání 
     40 920 pomocí RK-MR 340X-Ex-S       pomoci RK-MR 340x-Ex-S 
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2.9. Výztuž d]lních dEl: 
 

Číslo 
díla Profil Hmotnostní 

stupeO 
Hustota 

budování Staničení Počet Fe 
rozpínek 

Počet 
dUevEných 
rozpínek 

40 920 K-19 TH-29(4) á 0,5m 
 

0-10 m  
 

7ks 2ks 

40 920 K-19 TH-29 á 0,5m 
 

10-345 m  
 

5ks 2ks 

40 920 K-19 TH-29(4) á 0,5m 

 
345-360 m 
505-560 m 

 

7ks 2ks 

40 920 K-19 TH-29 á 0,5m 

 
360-505 m 
560-890 m 

915 až konec 
 

5ks 2ks 

40 920 K-19 TH-29(4) á 0,5m 

 
890-915 m 

1310-1365 m 
1835-1849m 

7ks 2ks 

 

 Pažení stropu a bok]. 

 Pažení stropu: tUídy č. 40 920 rohož stropní (popU. betonové pažiny) ve st. 0 m až 

do konce.       

 Pažení bok]: tUídy č. 40 920 ražba ve sloji – tahokov.  

 Zakládání více výlom]:  

Pytlovaným inertním materiálem, hlušinou nebo vyložit hránEmi z nehoUlavého materiálu. 
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 Nejvýše pUípustná vzdálenost stálé výztuže od čelby pUi ražbE pomoci RK: 

 a) normální podmínky:  1,2 m 

 b) zhoršené podmínky:  0,7 m 

PUi zhoršení d]lnE geologických podmínek nutno zhustit budování TH výztuže na 

rozteč á 0,5 m, provádEt vrtání roxor] a dUevEných jehel včetnE jejich lepení, dle 

rozhodnutí smEnového technika nebo smEnového pUedáka. 

 ZajištEní prostoru mezi stálou výztuží a stropem čelby: 

PUi ražbE pomocí razicího kombajnu zajištEní odpadá, TH výztuž bude budována 

pomocí zvedacího zaUízení s plošinou (viz obrázek č.4), které je součástí razicího 

kombajnu. 

                                       
Obrázek č.4 – budovací zaUízení razicího kombajnu MR-340 X-Ex-S(foto autora bakal.práce).       
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2.10. OdtEžení: 

číslo díla dopravník umístEní v profilu signalizace 

40 920 TP 630 / 1000 vpravo akustická 

Dále bude hornina odtEžována po stávajícím odtEžení na tUídách č. 2098, 2093, 

2097.1, 2097.3, 2092,072, 2070 a 2040,3 do centrálního zásobníku na 10. patUe pomoci 

pásových dopravník] TP-1201.  

2.11. Doprava materiálu: 

Druh dopravního zaUízení :  závEsná dráha na tUídE č. 40 920,  ZD-24C/100 - délky 2 m. 

Signalizace              :  pUi dopravE LZH- mžiková. 

UmístEní zarážky  :  na pracovišti, ve vzdálenosti do 50m od čelby. 

 ZajištEní bezpečnosti osádky pUi úpadním ražení: 

a) zarážka musí být umístEna minimálnE 25 m a maximálnE 50 m od čelby                                       

- ve vzdálenosti 10 m pUed zarážkou musí být umístEna značka - Výstraha. 

b) odvolání osádky na bezpečné místo nebo LZH musí být pUipojena jako první ve smEru 

úklonu. 
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 Povolená doprava materiálu za současného provozu pásových souprav za 

pUedpokladu, že bude dodržena Vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. a instrukce č.17, čl.31: 

 - kontrola pásových souprav v rozsahu 2 hodin a dodržení dopravního Uádu (obsluhy 

se nebudou v dobE pUepravy závEsnou drahou zdržovat na dopravní cestE). 

 

 Zásoba materiálu na pracovišti: Materiál pro okamžité použití m]že být uložen do 

vzdálenosti 50 m od místa ražení, v minimální vzdálenosti 3 m od posledního TH 

oblouku. Ostatní nepotUebný materiál musí být uložen ve vzdálenosti vEtší než 50 m 

od čelby. 

 
 

2.12. Výstroj díla 40 920 potrubními Uády: 

- požární vodovod (1x)  JS 100 mm         JT 40        červená barva 

- vzduchové potrubí (1x)         JS 150 mm         JT 16         modrá barva 

- odpadní potrubí (1x)              JS 100 mm            JT 16          bílá barva 

- klimatizační potrubí (2x)        JS 114 mm                                  r]žová barva 

 - dusíkové potrubí (1x)            JS 100 mm             JT 16            zelená barva          

 Požární vodovod:  

Potrubí označené červenou barvou (pruh o šíUi 20 cm co 30 m), u každé „C“ odbočky a 

armatury. 

Požární vodovod musí být instalován dle Vyhl.ČBÚ č.2/94 Sb. 

Maximální vzdálenost konce potrubí od čelby je 50 m, v pUípadE že úklon ražby je vEtší 

než 5 st. a v pUípadE pUibírky pr]vodních hornin bude vzdálenost konce potrubí od čelby 40 

m. 
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„C“ odbočky musí být instalovány ve vzdálenosti co 50 m, v pUípadE že úklon ražby je 

vEtší, než 5 st. bude vzdálenost „C“ odbočky co 40 m a na konci každé vEtve požárního 

vodovodu. 

Hadicový tah Js 50 od konce potrubí (hydrantu) ke stanovišti kombajnéra musí být 

natlakován. 

V pUípadE pUibírky hornin musí být na „C“ odbočce v místE kombajnéra napojena „C“ 

hadice s proudnicí. Tato požární hadice musí být zavodnEna. 

Uzavírací ventil musí být umístEn na začátku tUídy č. 40 920.    

 Vzduchové potrubí: potrubí označené modrou barvou (pruh o šíUi 20 cm co 30 m). 

Uzavírací ventil musí být umístEn na začátku tUídy č. 40 920. Každých 100 m 

instalovat odbočku 3/4“ a 2“. 

 Dusíkové potrubí: potrubí označené zelenou barvou (pruh o šíUi 20 cm co 30 m). 

 Odpadní potrubí: potrubí označené bílou barvou (pruh o šíUi 20 cm co 30 m). 

 Klimatizační potrubí: potrubí označené r]žovou barvou (pruh o šíUi 20 cm co 30 

m).  

 Zp]sob zavEšování potrubí: 

      Potrubí   každé potrubí              šroub      vzdálenost závEs] 

      100, 114 mm                    UetEz ø 6 mm                          M6                 6 m 

       150 mm              UetEz ø 8 mm               M8                 6 m 
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Potrubí musí být bezpečnE uloženo, zavEšeno, nebo jiným zp]sobem zajištEno proti 

uvolnEní nebo pádu. Pokud je zavEšeno více potrubí, musí být každé z nich zavEšeno 

samostatnE a na ostatních nezávisle. 

2.13. VEtrání: dle projektu separátního vEtrání a výpočtu. 

 Lutnový  tah  :           
 

Číslo díla Druh vEtrání Pr]mEr luten Vyvedení 
lutnového tahu 

40 920 foukací-kombinované 1000 mm z chodby č. 2098 

Druh luten : oldoritky o 0 mm 

Ventilátory pro kombinované vEtrání: Ventilátor ES 9-500/80 má dvE rychlosti rozjezdu 

a vEtší výkon než dGAL 9-500/500, proto bude použit v pr]chodním vEtrním proudu jako 

sací ventilátor. Ventilátor dGAL 9-500/500 bude použit jako sací ventilátor se dvEma 

odprašovači typu HBKO 2/300-14.  

Požadovaný objemový pr]tok vEtr] na čelbE č. 40 920          -    715 m3/min. 

Minimální rychlost vEtr]:    0,3 m/s.  

:   0,5 m/s.: pokud bude koncentrace CH4  v d]lním ovzduší 

vEtší než 0,5%. Dle Vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb.§ 85                                                                                                          

Lutnový tah musí být UádnE zavEšen, musí být položen v pUímce, spoje luten musí být 

UádnE utEsnEny tEsnEním nebo obalovým materiálem a musí být mezi sebou UádnE spojeny. 

Každá zmEna smEru vEtrání musí být provedena pevnou tvarovkou. 
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2.14. Sestavení vEtrání ražby tUídy č. 40 920. 

Pro vEtrání dané tUídE č. 40 920 navrhuji kombinované vEtrání. Pro foukací vEtrání 

použit dvojstupOový ventilátor typu – ES 9-500/80 umístEný v pr]chodním vEtrním proudu 

na tUídE 2098 a pro sací vEtrání ventilátorem typu dGAL 9-500/500 umístEným za razícím 

kombajnem MR-340X-Ex-S s tlumiči hluku a dvEma odprašovacími zaUízením typu 

HBKO 2/300-14. U každého ventilátoru musí být 3 ks tlumič]. Sací ventilátor a 

odprašovací zaUízení typu HBKO 2/300-14 bude zavEšeno na závEsných vozících na 

technologické drážce nad druhým pásovým mezidopravníkem a pUemís[ován spolu 

s mezidopravníkem krokovacím zaUízením AKZ. Od odprašovacího zaUízení HBKO 2/300-

14 je protažen l]tnový tah pomoci flexibilních luten, až pUed razicí kombajn. Foukací 

vEtrání je zakončeno za razicím kombajnem pomoci Colanda lutny s klapou. Mezi 

foukacím ventilátorem a Colanda lutnou je tažená plátEná lutna „oldoritka“. Colanda lutna 

s klapou se pUi spuštEní Uezného orgánu razicího kombajnu otevUe a fouká čerstvý vzduch 

na čelbu. Když razicí kombajn nemá puštEný Uezný orgán, je klapa zavUená a čerstvý 

vzduch je puštEn pUes Colanda lutnu do prostoru d]lního díla. 

 
 
Obrázek č.5. sestava části foukacího vEtrání – zpEtná klapa s Colanda lutnou a zásobníkem luten odorit (foto 
autora bakal.práce). 

Pro zlepšení klimatických podmínek bude vsazen pomoci bočníku do foukacího l]tnového 

tahu chladící zaUízení CP-200 s ventilátorem APX-630 (viz pUíloha č.1), které bude mít pro 
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možnost uzavUení pUívodu vzduchu z luten do chladiče pomoci klapky (viz obrázek č.5 ). 
UzavUení pUívodu vzduchu z luten foukacího vEtrání klapou (viz obrázek č.6 ) do chladiče, 

pro možnost provádEní čištEní chladicího zaUízení.  

 

obrázek č.6 lutnové koleno 叶 はぬど兼兼 bočníku s klapkou (foto autora bakal.práce). 

Klimatizace: Typ klimatizačního zaUízení: v pUípadE nepUíznivých mikroklimatických 

podmínek nasadit klimatizační jednotku CP-200, je pUedpoklad nasazení 2 ks CP 200. 

Údržbu, čistEní a kontrolu CP-200 provádí úsek d]lní klimatizace. 

Protivýbuchové uzávEry: Musí být stavEny v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 10/94 Sb. 

a rozmístEny v souladu s ustanovením Vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. Budou požité vodní 

uzávEry soustUedEné.  
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3. Návrh nasazení razicího kombajnu MR-340X-Ex-S a montáž.[1] 

3.1. K pUípravE montážní komory je zapotUebí: 

- 18 ks závEsných kostek + háky M24x180mm a UetEz Ø18 mm pro zavEšení   

   technologické drážky tratE ZD-24. 

- 5 ks kladkostroj PWL ¾. 

 

- 5 ks nosných vozík]. 

 

- 2 ks plenicích vrátk] VP- 4000. 

 

- 15 ks kolejnice ZD-24C nebo ZD-24C/100 + koncové dorazy. 

 

Svázat TH výztuž dvEma tahy TH rovin v celé délce montážní komory. Namontovat 

tUi soubEžné technologické tratE ZD-24  po 5 ks kolejnic ZD-24C nebo ZD-24C/100 na 

které se nasadí nosné vozíky s kladkostroji PWL 3/4. Na obE krajní technologické tratE 

ZD-24 nasadit dva nosné vozíky s kladkostroji PWL3/4 a na prostUední technologickou 

tra[ ZD-24 jeden nosný vozík s kladkostrojem. Ukotvit na obou koncích montážní komory 

jeden plenící vrátek VP-4000 pro zatahování strojních dílu. Ukotvení provézt pomoci 

svorník] zavrtaných do podloží d]lního díla. Zhotovit rozvod vzduchu pro kladkostroje a 

plenicí vrátky VP-4000. Pro zvýšení bezpečnosti práce namontovat zábrany proti švihnutí 

lana pUed plenicí vrátky VP-4000 na ochranu strojníka a dodat provozní Uády pro obsluhu 

vrátku a kladkostroje PWL3/4. 
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3.2. Rozložení strojních části pUed montáží razicího kombajnu MR-340X-Ex-S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       části razicího kombajnu  
          MR-340X-Ex-S hmotnost[kg] 

1.1 L Uezný orgán levý 1 085  

1.1 P Uezný orgán pravý 1 085  

1.2 pUevodovka Uezného 3 165  
9.1 + 
9.2 

pracovní plošina se zvedacím 
zaUízením THV 3 860  

7.1 + 
1.3  
+ 1.4 

elektromotor Uezného orgánu 
s uchycením na otoč 3 210  

2.1 otoč 5 000  

3.1 lopata nakládače – stUední díl 1 430  

3.5 nadstavec lopaty pravý  

3.6 nadstavec lopaty levý  

3.2 pUevodovka klepetová pravá 1 350  

3.3 pUevodovka klepetová levá 1 350  

4.1 pUední díl vynášeče 2 100  

6.1 rám kombajnu 4 650  

5.1 pásnice pravá 4 340  

5.2 pásnice levá 4 340  

6.2 P podpEra kombajnu pravá  

6.2 L podpEra kombajnu levá  

8.3 stanovištE kombajnéra    500 

2.4 tunel kombajnéra  

4.3 zadní díl vynášeče 2 300 

8.1 hydraulická jednotka s 
elektromotory 2 600 

7.4 elektro skUíO 1 140 

4.4 bedna s UetEzem vynášečem  
2.9 + 
2.10 kontejner s drobným materiálem  

2.7 kontejner s hydraulickými válci  

2.8 kontejner s drobným materiálem  

2.5 kontejner s rozvodem vody  

2.6 kontejner s rozvodem mazání  

 kryt otoče a rám pod elektro 
skUíO  
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3.3.  Pracovní postup pro montáž razicího kombajnu MR-340 

1. Razicí kombajn MR-340 se dopravuje na místo montáže v jednotlivých níže uvedených 
celcích: 

STROJNÍ ČÁSTI ROZMDRY [mm] HMOTNOST[kg] 

Uezný orgán 1050 x 840 1085  

pUevodovka Uezného orgánu 800x1290x1630 3165  

pracovní plošina se zvedacím 
zaUízením 

800x1700x2652 3852  

elektromotor Uezného orgánu s 
úchytem 

730x720x2940 3210  

otoč 840x1550x2000 5000  

lopata nakladače 440x1390x2800 1430  

pUevodovka klepet 600x1100x1400 1350  

pUední díl vynášeče 700x1250x2660 2100  

rám kombajnu 660x1310x4425 4650  

pásnice 780x1050x4170 4340  

stanovištE kombajnéra 800x900x1160 500  

prostUední díl vynášeče 407x700x1300 480  

zadní díl vynášeče 1200x910x4200 2300  

hydraulika s el.motorem 780x820x2340 2600  

elektroskUíO 700x750x1860 1140  
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2. Montáž na pracovišti probEhne postupným spojováním jednotlivých celk] k sobE, 

počínaje podvozkem. Všechny plochy k sobE doléhající musí být UádnE očištEny a 

odmaštEny. Šroubové spoje se zajiš[ují speciálním lepidlem a utahují se podle 

pUedepsaných moment]. 

3. Manipulace a doprava díl] o hmotnosti nad 4000 kg bude provádEna za pUítomnosti 

stálého dozoru. 

4. Vzhledem k rozmEr]m a hmotnosti jednotlivých celk], musí být montážní prostor UádnE 

pUipraven a v celé délce provázán v horní části d]lního díla provázán 2 tahy RTH 

uchycenými ke stávající výztuži pomocí TH šroub] s roztečí 0,8 – 1,0 m. 

5. Pro zvedání a montáže jednotlivých díl] použit vzduchové zvedáky schváleného typu, 

které budou zavEšeny na sekcích ZD-24. PUi manipulaci pUi zvedání díl] razicího 

kombajnu MR-340 budou zvedáky zajištEny pro pUípad možného posunutí pomocí 

manipulačních zarážek. Pro pUibližování jednotlivých díl] a jejich ustavení bude sloužit 

UádnE ukotvený plenicí vrátek VP 4000. 

6. Po ukončení montáže bude odzkoušená funkčnost celého stroje, včetnE kolaudace 

kolaudační komisí. Komise provede zápis o dané kontrole. ZjištEné závady musí být 

odstranEny pUed zahájením ražby. 
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3.4. Harmonogram montáže a dopravy razicího kombajnu MR-340X-Ex-S po dnech. 

Den č.1.       -   dovoz materiálu pro pUípravu montážní komory, plenicích vrátk]   

                         VP- 4000 a kladkostroj] PWL3/4. Povázání v celé délce v horní části 0,8  

                         d]lního díla dvEma tahy RTH uchycenými ke stávající výztuži pomocí  
                         TH šroub] s roztečí – 1,0m. 

Den č.2.        -   doprava 2 ks.pojezd] a stUedního dílu vynášeče. 

Den č.3.        -   montáž 2ks pojezd] ze stUedním dílem vynášeče (obrázek č.7). 

                       -  doprava stabilizátoru, 2 ks hydromotor] pojezd], velkého pUemostEní,  

                           hydraulické nádrže a ovládač].   

                       
Obrázek č. 7 smontované pojezdy ze stUedním dílem vynášeče (foto autora bakal.práce). 

Den č.4.      - montáž velkého pUemostEní, hydraulické nádrže, stabilizátor] 
                      a  2 ks hydromotor] pojezd].  

                   -  doprava otoče, chladiče oleje, filtr] a prvního dílu vynášeče. 
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Den č.5.      -  montáž prvního dílu vynášeče, otoče (viz obrázek č.8) a olejového   chladiče. 

                    -  doprava elektrobloku a ovládacího stanovištE kombajnéra. 

                                                       
Obrázek č.8 otoč razicího kombajnu (foto autora bakal.práce).      

č.6.      -  montáž elektrobloku, ovládacího stanovištE kombajnéra a     

               zapojování hadic hydraulického okruhu.                                       

            -  doprava zadního dílu vynášeče, základní i části lopaty, vrchní  

                a spodní rozety vynášeče. 

   

 

Den č.7.     -  montáž základní části lopaty k pojezd]m, zadního dílu  

                      vynášeče a vrchní rozety na zadní díl vynášeče.  

        

                   -  doprava vodního tlakového čerpadla, válc] zvedání Uezného  

                       orgánu a hadic hydraulického okruhu. 
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Obrázek č.9  – tlakové vodní čerpadlo razicího kombajnu (foto autora bakala.práce) 

Den č.8.        - montáž tlakového vodního čerpadla (viz obrázek č.9), zapojování hadic  

                        hydraulického okruhu a vodního rozvodu.        

                      - zapojování elektrických ovládač] a čidel. 

                      - doprava pUední části lopaty, válc] lopaty, elektromotoru a    

                         pUevodovky Uezného orgánu.  
 

Den č.9.        - montáž elektromotoru Uezného orgánu a pUevodovky, válc] lopaty. 

                      - zapojení elektromotru Uezného orgánu, napojení chlazeni oleje  

                         pUevodovky Uezného orgánu. 
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                      -  doprava zvedacího zaUízeni na TH výztuž s plošinou, UetEzu vynášeče. 

Den č.10.       -  montáž pUední části lopaty, UetEzu vynášeč, zvedacího zaUízení s plošinou. 

                       - doprava klepetových pUevodovek s elektromotory (viz obrázek č.10). 

 

 

 
Obrázek č.10 klepetová pUevodovka bez elektromotoru (foto autora bakal.práce). 

 

Den č.11.          - montáž klepetových pUevodovek s elektromotory, spodní   

                            rozety a spojení UetEzu vynášeče. 

                

                          - zapojování hadic hydraulického okruhu. 

                          - doprava 2ks Uezných hlav, 2 ks bonic lopaty. 

 

Den č.12.          -  montáž 2 ks Uezných hlav, 2ks bočnic lopaty, napojení  
 
                             vnitUního postUiku Uezných hlav (obrázek č.11). ZprovoznEni počítačové  
 
                             jednotky s monitorem. 
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                          - doprava pásových mezidopravník] a materiálu pro montáž 

                             technologické tratE ZD-24.  

                   
Obrázek č. 11 – namontované Uezné hlavy s vnitUním postUikem (foto autora bakal.práce).                                                              

Den č. 13, 14 a 15  - doprava zbývajícího materiálu pro montáž odtEžení.  

                               -  montáž technologické drážky a pásových dopravník].    

 

 

 

 

 



Pavel Kos              PUíprava prvního vEtrního propojení. 
 

Rok にどなな                                                                                                          Stránka にの 
 

4. Srovnání razicích kombajnu typu AM-50 a MR-340X-Ex-S. 

Pro srovnání mezi uvedenými typy razicích kombajn] chci uvést pár technických 

údaj] a pak vlastní ohodnocení tEchto stroj] i s d]vody pro nasazením nového typu 

razicího kombajnu MR-340X-Ex-S (viz obrázek č.12).     

 
Obrázek č.12 – razicí kombajn MR-340 X-Ex-S v profilu TH výztuže. 
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4.1. Technická charakteristika:                          

 RK AM-50 RK MR-340 X-Ex-S  

      Úklon: ±16˚               ±18˚                    

      Tezný pr]Uez: výška 2,5 – 3,6 m        2,5 - 4,9 m 

 šíUka 3,5 – 4,6 m        5,2 – 5,6 m 

 pr]Uez plochou 7,0 – 18,1 m2        16,8 – 26,31m2 

4.2. Srovnání razicích kombajn] - výhody a nevýhody: 

 Razicí kombajn AM-50 je určen pro ražbu dlouhých d]lních dEl v uhlí s pUibírkou 

pr]vodních hornin o pevnosti až 80 MPa, ale pUi vrstevnatém uložení je možno 

rozpojovat i horniny o vyšší pevnosti. Je možno razicí kombajn použit v prostorovE 

omezeném d]lním díle z d]vodu jednoduché demontáže, nízké stavební výšce a 

malé hmotnosti.  

 Razicí kombajn AM-50 je sice jednoduší pro dopravu jednotlivých části a montáž, 

ale nelze ho použít do profilu 00-0-19 ve kterém je plánována ražba tUídy č. 40 920. 

 Razicí kombajn MR-340 X-Ex-S je sice složitEjší na dopravu jednotlivých části a 

montáž, ale je vhodný pro ražby ve vyšších profilech, které jsou nyní požadovány z 

d]vodu dopravy a vybavování porubu novou technologii POP 2010.  

 Pro razicí kombajn MR-340 X-Ex-S je vhodné plánovat delší ražby s možnosti 

pUejezdu po vlastní ose na ražbu jiné chodby.  
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 U razicího kombajnu MR-340X-Ex-S vidím výhodu i v tom, že jsou funkce hlídané 

počítačem umístEným na stanovišti kombajnéra (viz obrázek č.13). Kombajnér má 

pUehled, jestli má razicí kombajn všechny funkce v poUádku. Také na monitoru 

počítače vidí, kde má v profilu čelby Uezný orgán, který si kombajnér sám navolí (dle 

požadovaného profilu) do počítače pUed započetím ražby.  

 

   Obrázek č. 13 – stanovištE kombajnéra s monitorem razicího kombajnu a klávesnicí  MR-340 X-Ex-S (foto 

autora bakal.práce) 

 Také na dispečinku mají pUehled, jestli je razicí kombajn v provozu a v poUádku (viz 

obrázek č.14). Když vznikne porucha, tak kombajnér nebo pracovníci údržby vEdí na 

základE vyhodnocení počítače, kde porucha vznikla a mohou na ní rychleji 

zareagovat. NapUíklad jestli je nízký tlak vody na vnitUním postUiku, na počítači se 

rozsvítí červená kontrolka u čidla tlaku vody (viz obrázek č.14) a Uezný orgán se 

nerozjede. Kombajnér nebo určený pracovník v první UadE zkontroluje pUívodní tlak 
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vody do kombajnu. Pokud je tlak vody na pUívodu do razicího kombajnu dostatečný, 

pak propláchne nebo vymEní vodní filtry, které jsou na vstupu do razicího kombajnu 

pUed vodním čerpadlem. Po odstranEní pUíčiny poruchy se na počítači objeví zelená 

kontrolka a Uezný orgán se po spuštEní znovu rozjede.  

                                     
 
 
 

Obrázek č.14 vizuální pohled na systém razicího kombajnu na počítači dispečinku. 
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5. ZávEr. 

V práci jsem popsal plochu určenou k rozfárání, navrhl technologii pro ražbu vEtrního 

spojení a strojní vybavení ražby ve spolupráci s razicím kombajnem MR-340X-Ex-S. Tuto 

sestavu s razicím kombajnem MR-340X-Ex-S jsem s kolegy jako první v OKD zavádEl na 

Dole Darkov závodE 3 a tím získal nové zkušenosti. Dále popisují pUípravu montážní 

komory. Navrhl jsem harmonogram prací s dobou trvání dopravy a samotné montáže 

razicího kombajnu. Popsal jsem zp]sob uložení části razicího kombajnu v místE montážní 

komory pro lepší manipulaci s jednotlivými díly a tím urychlení montáže a omezení rizika 

vzniku úrazu. Provedl jsem srovnání dvou razicích kombajnu AM-50 a MR-340X-Ex-S a 

uvedl d]vod proč použít pro uvedenou ražbu vEtrního spojení razicí kombajn MR-340X-

Ex-S.   

Díky nakoupení nových strojních zaUízení v rámci POP 2010, se obnovil strojní park 

jak pro poruby, tak pro ražby, tím se snížila poruchovost a zvýšil výkon. Pro lepší dopravu 

rozmErných kus] strojních díl] je nutné razit ve vEtších profilech, kde se právE tyto razicí 

komplexy uplatní.       

V této práci jsem uvedl pár novinek, které se nakoupili v rámci POP 2010, napUíklad 

razicí kombajn MR-340X-Ex-S firmy Sandvik, mezidopravníky firmy Fite typu PM F 800 

P2, ventilátory dGAL 9-500/500 a ES 9-500/80 a hydraulický vrátek firmy Fite typu HW-

25 pro posun mezidopravníku. 

Nakoupením nových stroj] v rámci investičních akcí modernizace POP 2010 vznikli i 

drobné potíže, které se postupnE Ueší. NapUíklad nové strojní zaUízení je náročné na 

dopravu z d]vodu nadmErné hmotnosti a rozmEr]m, proto je zapotUebí razit d]lní díla ve 

vEtších profilech, pUedElávat dopravní tra[ ZD pro vEtší únosnost a jiné nutné úpravy. Vše 

pro dodržení vyhlášky č.22/1989 Sb. pro dopravu. 
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