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Anotace 

 

Pásové dopravníky se pouţívají na hnědouhelných lomech jiţ delší dobu a jedním 

z problémů je jejich  přesun. Dlouholetá praxe vedla k vývoji technologických postupů  

a techniky určené speciálně pro tyto účely. Cílem této diplomové práce je předloţit 

materiál zabývající se problematikou přesunu poháněcích stanic pásových dopravníků 

porubních a zakládacích front. Úvodní část je věnována rešerši a analýze problematiky 

přesunů poháněcích stanic. Dále je uveden návrh optimalizačních kritérií výběru transportu 

v závislosti na provozních podmínkách. V další části je zpracovaná metodika volby  

a výběru technologie přesunu včetně technického řešení. Závěr této práce je zaměřen na 

konkrétní provozní podmínky povrchového dolu-SD a.s. Doly Bílina.  

 

Klíčová slova:Transport, trasa, OKJ 130 P, TV-200, stanice, přesun. 

 

 

Summary 

Belt conveyors are used in coal mines for a long time and one of the problems is how to 

shift them. Long practice has led to the development of technological processes specially 

designed for this purpose. The goal of the thesis is to find and describe the solution for the 

transfer of conveyor driving station. The introductory part is devoted to analysis of 

movements of driving stations. The following is the draft selection criteria for transport 

optimization depending on operating conditions. In next part  we can find the methodology 

and selection of technology options of transfer, including technical solutions. The 

conclusion of this work is focused on specific operating conditions of the surface mine -SD 

a.s. doly Bilina 

Key words:Transportation, road, OKJ 130 P, TV-200, station, shift 
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Seznam pouţitých zkratek 

DB Doly Bílina      

OKJ  odnímatelná kráčivá jednotka 

TV  transportní vůz 

PS poháněcí stanice 

DPD  dálková pásová doprava 

PA pracovní označení polyamidového pásu 

OLDP pracovní označení ocelokordového pásu 

OK ocelová konstrukce 

               NDR Bývalá Německá demokratická republika 

               PLR Bývalá Polská lidová republika 
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Úvod 

 Uhlí je od doby průmyslové revoluce důleţitým zdrojem energie. Výroba elektrické 

energie je z velké části prováděna v klasických tepelných elektrárnách, ve kterých se 

spaluje uhlí. Uhlí je také důleţitý zdroj tepla pro ohřev vody pro teplárny a je i velmi 

potřebnou základní surovinou pro chemický průmysl. V roce 2000 byl v České republice 

schválen Energetický zákon č. 458/2000 Sb. a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření  

s energií a Státní energetické koncepce. Navzdory očekávanému rostoucímu významu 

jaderné energie byla tímto krokem potvrzena primární úloha hnědého a černého uhlí  

v energetické politice České republiky. Těţba hnědého uhlí je zabezpečována téměř 

výhradně povrchovým způsobem. Dnešní způsob lomového dobývání se sestává 

z komplexu odklizových, těţebních, zakládacích a pomocných prací, které se uskutečňují 

ve sloţitých geologicko-úloţných podmínkách při těţbě hnědého uhlí, pouţitím moderních 

technologických komplexů a zařízení. Abychom se dostali k tolik potřebnému uhlí, 

nejdříve musíme odklidit velké mnoţství nadloţních hornin. Rozpojování hornin a zemin 

se provádí strojně pomocí rýpadel o značných výkonech. Rozpojený materiál se musí 

přepravit na výsypku, kde se zakládá. Vysoce výkonná rýpadla se rovněţ pouţívají při 

samotném dobývání uhlí, které je nutné dopravit na jiné místo k jeho úpravě pro další 

pouţití. Práce skrývkových a dobývacích strojů spolu technologicky souvisí a jsou 

navzájem provázána. To vše vyţaduje přepravu značných objemů hornin na velkou 

vzdálenost. Doprava na povrchových hnědouhelných dolech je jedním ze základních úkolů 

v rámci transportního systému dobývání a zároveň rozhodující technologickou fází 

těţebního procesu. Pro dálkovou dopravu lze pouţít několika dopravních systémů. Jsou to 

zejména doprava kolejová, automobilová a dálková pásová doprava. Rozhodnutí o volbě 

dopravního systému závisí vţdy na podrobném technicko-ekonomickém rozboru. Pro 

velkoobjemový způsob dobývání uhelných loţisek, kdy je potřeba odkrýt, přemístit  

a zaloţit nadloţní vrstvu hornin před vlastní těţbou a přemístění vytěţeného uhlí se 

jednoznačně ukazuje jako nejvýhodnější technologie s vyuţitím technologie dálkové 

pásové dopravy (dále téţ DPD), která se skládá z jednotlivých pásových dopravníků 

navzájem propojených v jeden technologický celek. Jedna ze zásadních technologických 

operací ovlivňující efektivní fungování dálkové pásové dopravy jako celku, je  
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přemisťování jednotlivých pásových dopravníků v návaznosti na frontální postup 

dobývacích resp. zakládacích strojů. Jednotlivé pásové dopravníky se skládají z poháněcí 

stanice, středních dílů a vratné stanice.  Přesun poháněcí stanice DPD je vzhledem k jejím 

rozměrům, hmotnosti a konstrukční komplikovanosti technologicky jedním  

z nejsloţitějších procesů v rámci celého přemístění pásového dopravníku jako celku a je 

podroben neustálému vývoji, který přináší nové technologie při přemisťování především 

na větší vzdálenosti.
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1  Poháněcí stanice dálkové pásové dopravy  

Na povrchových hnědouhelných dolech se pouţívají DPD o různých šířích. Kaţdá 

potřebuje svou poháněcí stanici. Poháněcí stanice je největší a konstrukčně nejsloţitější 

část pásového dopravníku. Její primární funkce spočívá v přenosu sil z poháněcích 

jednotek na dopravní pás. Dále zabezpečuje potřebné napnutí pomocí napínacího vozíku 

dopravního pásu, aby nedošlo k prokluzu, v závislosti na aktuálním zatíţení 

přepravovaným materiálem. Musí téţ umoţnit předávání těţiva na následující pásový 

dopravník. Hlavními konstrukčními celky jsou nosná ocelová konstrukce, podvozek, 

poháněcí jednotky, bubny (poháněcí, napínací), systém napínání dopravního pásu, tlumící 

štít, čistící zařízení (prašný pás, stěrače), elektroinstalace, včetně objemných rozvoden  

a obsluţné lávky.[1] 

 Typy poháněcích stanic  

 Stabilní - Jsou umístěny na betonových pontonech. Takto se instalují převáţně 

dopravníky slouţící k přepravě hmot na velké vzdálenosti, které se projektují na 

dlouhé časové období.  

 Přesuvné - jsou umístěné na kolejových (Obr. 1), kráčejících, popř. housenicových 

podvozcích a na pontonech, které zajišťují, aby se stanice při své vysoké hmotnosti 

nebořila v málo únosném terénu.[7] 
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Obrázek 1Poháněcí stanice s kolejovým podvozkem š. 1800 mm (Mirek Fíla) 
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2 Kritéria výběru transportu v závislosti na provozních 

podmínkách 

Kritéria výběru způsobu přesunu se řídí parametry PS (rozměry, hmotnost), vzdáleností 

přesunu a moţnostmi jednotlivých technologií. Transport poháněcí stanice se můţe provést 

po částech, kdy se jednotlivé díly demontují a potom převezou. Další moţností je přesun 

po vlastní ose (kolejový, housenicový). Jiná varianta je přesun pomocí odnímatelných 

kráčivých jednotek nebo transportními vozy.     

 

 

2.1 Kolejový podvozek 

Jak jsem jiţ uvedl výše, mají poháněcí stanice pásové dálkové dopravy různé typy 

podvozků. Nejrozšířenějším typem podvozku je kolejový (Obr. 2). Kolejový podvozek 

poháněcí stanice pro dopravní pásy se skládá ze čtyř samostatných, nepoháněných, 

vahadlových podvozků uloţených na otočných ramenech uchycených k nosné konstrukci 

stanice. Otočná ramena se zajišťují v libovolném směru aretačními táhly nebo šrouby. 

Výhodou kolejového podvozku je relativně nízká stavební výška, dobrá přístupnost pro 

očištění, jednoduchá konstrukce, univerzálnost a relativní nenáročnost vlastního 

přemísťování po kolejišti.  

Nevýhodou je větší náročnost na přípravu vlastního přemisťování (příprava terénu před 

poloţením kolejiště, instalace kolejového roštu), údrţba podvozků a nutnost pouţití 

pomocné mechanizace (jeřáby, dozery atd.)  
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Obrázek 2Vahadlový podvozek s aretací PS š. 1200 (Mirek Fíla) 

 

Tabulka 1 Poháněcí stanice šíře 1800 mm s kolejovým podvozkem 

 Jednotka š 1800 PA š 1800 OLDP 

teoretické dopravní mnoţství nakypřeného 

materiálu 
m

3
.h

-1 
6000 6600 

měrná hmotnost t.m
-3 

1,6  1,6 

max. velikost zrna dopravovaného materiálu mm 450 450 

největší hmotnost zrna g 140 250 

šířka pásu m 1800 1800 

rychlost pásu m.s
-1

 5,2  5,2 

max. sklon v podélném směru  2° 2° 
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2.2 Odnímatelné kráčivé jednotky 

Odnímatelné kráčivé jednotky (Obr. 3) se často pouţívají pro kratší vzdálenosti po 

upravené trase přesunu. Tento způsob přesunu na Dolech Bílina je prováděn pomocí 

odnímatelné kráčivé jednotky OKJ 130 P. Ta umoţňuje přesun poháněcí stanice 

v libovolném směru, případně natáčení stanice v obou směrech okolo svislé osy stanice. 

OKJ 130 P se pouţívají v sestavě čtyř, případně dvou jednotek tak, ţe jedna je vţdy 

max. sklon v příčném směru  2° 2° 

max. počet nainstalovaných jednotek kW 4x500 4x630 

počet poháněcích bubnů ks 2 2 

průměr poháněcích bubnů mm 1280 1400 

výška stanice mm 9705 11 135 

šířka stanice mm 11 780 12 140 

délka stanice vč. prašného pásu mm 43 680 44 720 

rozchod kolejnic mm 3800 3800 

hmotnost stroje vč. pohonů a rozvoden kg cca 264 000 cca 332 000 

hmotnost jedné poháněcí jednotky kg 15 500 24 000 

rychlost napínacího vozíku m.s
-1 

0,18 0,2 

napínací délka m 16,5 14,5 

průměr napínacího lana mm 28 28 

rychlost prašného pásu m.s
-1 

0,36 0,36 
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jednotkou řídící. Řídící jednotkou můţe být kterákoliv z připojených jednotek. OKJ 130 P 

s dodanými adaptéry lze připojit k poháněcím stanicím dálkové pásové dopravy šíře 2250 

mm, v případě potřeby lze vynecháním adaptérů jednotky připojit k poháněcím stanicím 

šíře 1800 mm.  Jednotky OKJ 130 P lze připojit i jiným zařízením, pokud mají vhodná 

přípojná oka. 

 

 

Obrázek 3Odnímatelná kráčivá jednotka OKJ 130 P 
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                   Tabulka 2 Základní technická data 

Nosnost 130 000,- kg 

Zdvihová síla hlavního válce 1422 kN 

Jmenovitý měrný tlak (při maximálním zatíţení) 0,09 MPa 

Rozsah provozních teplot -20°C aţ °+40°C 

Maximální povolený sklon – podélný směr 1:7 

Maximální povolený sklon – příčný sklon 1:15 

Hmotnost celková 23 450,- kg 

Obrysové rozměry (nulová poloha)  

Délka ~4674 mm 

Výška ~3635 mm 

Šířka ~4959 mm 

Ostatní rozměry  

Průměr opěrné desky 4,5 m
 

Plocha opěrné desky  15,9 m
2
 

Rozsah pohybů jednotky  

Maximální rychlost kráčení  2 m/min 

Délka kroku (všemi směry) 0,5 m 

Maximální provozní zdvih opěrné desky nad terén 0,266 m 

Maximální provozní zdvih pontonu nad terén 0,338 m 

Maximální lokální nerovnost ±0,1 m 
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2.3 Transportní vozy 

V případě přemísťování poháněcích stanic na větší vzdálenosti se obvykle vyuţívá  

housenicový podvozek. Na Dolech Bílina je pouţíván transportní vůz TV-200M. 

 

Obrázek 4TV-200M (Pokyny pro obsluhu a údržbu transportního vozu) 

 

 

 

 Hlavní části transportního vozu TV-200 M:  

 upravené housenicové podvozky 

 ocelový nosný rám 

 příčník, který nese převáţené břemeno 

 hnací agregát 

 dvě nájezdové rampy kloubově připevněny na příčníku 

 kabina řidiče 



         Mirek Fíla : Technické a technologické zajištění remontáţe pásových dopravníků. 

 

 

11 

 

 elektrovýzbroj 

 hydraulický systém ovládající najíţděcí rampy  

 mazací systém housenicových podvozků  

Transportní vůz TV-200 M je moţno pouţít i pro přepravu kolejových shazovacích vozů 

na větší vzdálenost v terénu. Dále je vyuţíván pro přepravu strojů a mechanizmů v málo 

únosném terénu (vratné stanice, jeřáby atd.) a rozměrných břemen (kolesa, pohonné 

jednotky, převodovky, cívky s navinutými dopravními pásy nebo kabely atd.). [9] 

 

                        Tabulka 3 Technická data transportního vozu TV-200M 

Jmenovitá nosnost 200 000 kg 

Maximální nosnost 240 000 

Vlastní hmotnost transportního vozu  130 242 kg 

Hmotnost zvedacího trámce I 3 197 kg 

Hmotnost zvedacího trámce II 6 521 kg 

Hlavní rozměry  

Délka bez nájezdových ramp 14,4 m 

Délka s nájezdovými rampami 20,6 m 

Maximální šířka 11,2 m 

Maximální výška 2,2 m 

Světlé výška nad terénem 0,5 m 

Výška housenic 2,2 m 

Šíře housenic 2,1 m 

Tlaky na podložku  
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Nezatíţený vůz 0,036   MPa 

Zatíţený vůz jmenovitá nosnost 0,097   MPa 

Rychlost pojezdu 6 m/min 

Maximální výkon motoru (TATRA) 300 kW při 2100 ot.min
-1 

Výkon generátoru Siemens 250 kW 

Jmenovité napětí 3 x 500 V 

Jmenovitá frekvence 50 Hz 

 

 

 

2.4 Kráčející podvozky 

Pevné kráčející podvozky byly navrţeny pro největší (nejtěţší) poháněcí stanice, ale 

k jejich rozšíření v České republice nedošlo. [2] 

 

2.5 Poháněcí stanice s housenicovým podvozkem 

Stabilní housenicové podvozky pouţívané u poháněcích stanic zpravidla umoţňují pouze 

pohyb ve dvou směrech přemisťování (v kolmém nebo podélném). Byly vyuţívány pro 

pásové dopravníky šíře 2250-2500mm v bývalé NDR a PLR. Jejich nevýhoda spočívala ve 

větší stavební výšce, nespolehlivosti funkce při dlouhodobém setrvání na jednom místě, ve 

velkém podílu hmotnosti podvozku při poţadavcích na dodrţení malých hodnot středních 

měrných tlaků a sloţitosti konstrukce. V České republice se nepouţívají.[2] 
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3 Metodika volby a výběru přesunu včetně technického 

řešení 

Přesun pásového dopravníku na větší vzdálenost do nového postavení obvykle značí 

vytěţení loţiska, sníţení či zvýšení počtu řezů (proměnná hloubka uhelné sloje) nebo 

nějaký jiný závaţný důvod, pro který není moţno pokračovat v dobývání loţiska v daném 

směru. Cílem samotného přesunu poháněcí stanice na větší vzdálenost je co nejrychlejší 

přemístění při co nejmenší míře poškození přemisťovaných dílů.[8] 

 

3.1 Přemístění poháněcí stanice s kolejovým podvozkem 

Poháněcí stanice s kolejovými podvozky lze přemisťovat po kolejích nebo na příslušném 

transportním voze. K  přemístění taţením na kratší vzdálenost po kolejích se pouţívají 

dozery (taţné a brzdné). Dozery jsou propojeny se stanicí lany za úchyty, které jsou 

vyrobeny a namontovány dle schválené dokumentace.   

 

3.1.1 Příprava transportní trasy 

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

sklonu. Trasa musí být připravena v terénu, kde nehrozí nebezpečí propadnutí či zaboření 

stanice, sesuvy půdy, průvaly vod či jiná nebezpečí. Za stanovení trasy odpovídá vedoucí 

práce. Při špatných klimatických podmínkách je nutné odstranit z trasy taţných 

mechanizmů zvodnělou vrstvu a provést zpevnění povrchu (je nutné vzít v úvahu, ţe na 

zvodnělém povrchu klesá bezpečná taţná síla mechanizmu aţ o 50%). 

Kolejový rošt musí být postaven podle odpovídajícího provozního předpisu dodaného 

k příslušné poháněcí stanici. U poháněcích stanic DPD š. 1800 a 2000 mm jsou pouţity 

praţce o délce 5,6 m poloţené v maximální rozteči 0,5 m. U poháněcích stanic DPD  

š. 1200 mm jsou pouţity praţce o délce 3,6 m poloţené v max. rozteči 0,5 m. Zvětšení 

rozteče na 0,7 m je moţné pouze v místech se zvýšenou únosností terénu. Je dovoleno 

pouţít praţce (4,8 a 3,6 m) s podmínkou, ţe se rozteč zmenší na max. 0,4 m. 
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Obrázek 5Úprava transportní trasy dozerem (Mirek Fíla) 

      

3.1.2 Příprava stanice 

Před transportem provede odpovědný pracovník kontrolu stavu uchycení rozvoden, 

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

a promazání vahadel a čepů podvozku. Stanice nesmí být uvazována prostým ovinutím lan 

přes nosníky ocelové konstrukce, neboť můţe dojít k jejímu poškození. Taţení stanice 

můţe být pouze za úchyty určené výrobcem, nebo za úchyty namontované se souhlasem 

mechanika. Pokud vzniknou při montáţi technické komplikace je nutné montáţ 

konzultovat s odborným pracovníkem útvaru hlavního mechanika. 

Úchyty se kontrolují  

 nejsou-li poškozeny 

 není-li poškozená konstrukce v místě úchytů 

  nejsou-li poškozeny očnice a čep 

  je - li označena nosnost úchytu 

 zda - li  jde čep zajistit proti vypadnutí 
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 zda - li  jde o odpovídající úchyt pro tah 60 tun 

 zkontrolovat teoretickou maximální sílu připadající na úchyt. Tato síla je vzata za 

předpokladu, ţe reakce stanice při tahu vzhůru bude v mezním případě drţena 

pouze jedním úchytem. Pokud, je tato síla větší neţ označení na úchytu, je nutné:  

  zmenšit sklon transportní trasy poháněcí stanice 

 nebo zesílit úchyt a lana na vypočtenou mezní hodnotu 

 nebo odlehčit poháněcí stanici na odpovídající úroveň 

 

3.1.3 Postup vlastní práce 

 vedoucí práce je povinen provést kontrolu všech ustanovení technologického 

postupu potřebných pro přípravu stanice k transportu 

  vedoucí práce před zahájením práce seznámí přítomné se zvoleným postupem 

práce a všeobecnými bezpečnostními ustanoveními tohoto technologického 

postupu 

 vedoucí práce dohodne před zahájením práce rozmístění pracovníků a seznámí je se 

signály, které budou při práci pouţívány 

 zapojení taţných mechanizmů k stanici - mechanizmy musí být v dobrém 

technickém stavu a musí být zapojeny podle taţných sil rovnoměrně rozdělených 

ve směru taţení. Lano se zapojuje za taţné zařízení stroje. Lano lze zapojit i za zub 

rozrývače stroje, ale v takovém případě musí být lano chráněno proti poškození 

hranami rozrývače a musí být zajištěno proti sesmeknutí. U stanice, která je 

ustavena před spouštěním v rovině, se zároveň provede připojení mechanizmu 

uvádějícího stanici do pohybu před najetím na svah. V takovém případě musí být 

lano dlouhé minimálně 20m. 

 uvedení lan do tahu, aby nebyla prověšena 

 odkotvení stanice od kolejového roštu 

 uvedení stanice do pohybu, aby byla stanice rovnoměrně taţena a lana všech 

taţných mechanizmů byla stále napjata. Pokyn taţným mechanizmům předává 

pouze jeden pracovník k tomu určený. Ten sleduje pohyb stanice a stav napnutí lan. 

Tento pracovník se řídí pouze pokyny vedoucího práce, svého pomocníka  

a domluvenými nouzovými signály. Další nutné informace mu předává pomocník, 
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který je zajišťuje dle potřeby z dalších méně přehledných míst (kontrola podvozků, 

kolejového roštu, pohyb mechanizmů uvádějících stanici do pohybu při spouštění 

atd.) 

 při uvádění stanice do pohybu při spouštění musí být lana taţných (jistících) 

mechanizmů mírně uvolněna, aby nedocházelo k přetahování mechanizmu 

uvádějícího stanici do pohybu před najetím do sklonu. Po najetí poháněcí stanice 

do sklonu se transport přeruší na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro odpojení 

mechanizmu, který uvedl stanici do svahu. Pokud spouštění stanice probíhá ve 

sklonech do 5° není nutné mechanismus odpojovat, je však nutné zajistit dostatečně 

dlouhé lano, aby mohlo být trvale uvolněno, téţ je nutné zajistit koordinaci pohybu 

tohoto stroje s hlavními taţnými (brzdnými) mechanizmy. 

 odpojení taţných mechanizmů je provedeno pouze po ukončení transportu, nebo 

přerušení práce a to vţdy aţ po ukotvení poháněcí stanice v souladu s dokumentací 

výrobce.[8] 

. 

3.2 Přemísťování poháněcí stanice pomocí odnímatelných 

kráčivých jednotek 

Přemísťování pomocí odnímatelných kráčivých jednotek na krátkou vzdálenost je velmi 

efektivní a je v rámci Dolů Bílina vyuţíváno. 

Odnímatelné kráčivé jednotky jsou symetricky připojené bočně k opěrnému pontonu 

poháněcí stanice a obvykle se pouţívají dvě nebo čtyři. Sestávají se ze zvedacího 

hydraulického válce, připojených dvou pohybových válců, které určují jeho polohu v kyvu 

a jednoho opěrného kruhového pontonu. Válce jsou uchyceny na nosném rámu, který je 

dočasně připevněn na opěrném pontonu poháněcí stanice. Napájení el. Energií, při 

přemísťování je zajištěno dieselagregátem popř. kabelovým vozem. 

 

 

K výhodám kráčivých odnímatelných jednotek patří  

 umístění mimo poháněcí stanici 
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 nezvyšují stavební výšku 

 montáţ a demontáţ se můţe provést i za chodu stanice 

 jednoduchý transport 

 nízké střední měrné tlaky na podloţku 

 přemísťování poháněcí stanice je do všech směrů velmi jednoduché. 

K nevýhodám kráčivých odnímatelných jednotek patří  

 sloţitější řízení-ovládání 

 omezená únosnost jednotek 

 větší prostorové nároky stanice při namontovaných jednotkách 

 malá přemisťovací rychlost 

 nevhodnost pro přesuny na větší vzdálenost (přehřívání)  

 v zimním období je potřeba v dostatečném časovém předstihu temperovat vlastní 

hydraulický systém, v letním období, se hydraulický systém přehřívá   

 vyšší náročnost na údrţbu, větší náchylnost na poškození 

 

Po dopravení odnímatelných kráčivých jednotek k poháněcí stanici transportním vozem 

nebo na saních taţených dozerem proběhne montáţ kráčivých jednotek na poháněcí stanici 

pomocí šroubů, čepů dle druhu kráčivé jednotky. Celá montáţ musí být provedena dle 

dodané dokumentace od výrobce. Následně se provede připojení napájení a řídícího 

systému kráčivých jednotek. 

Vlastní pohyb (jeden krok) poháněcí stanice pomocí odnímatelných hydraulicky 

ovládaných kráčivých jednotek lze rozloţit do čtyř fází. 

 

1. Fáze – Opěrná deska se z libovolné polohy přesune do polohy I. V této poloze leţí 

ponton přepravované poháněcí stanice na pláni a opěrná deska je vyzdviţena 250 

mm nad úroveň pláně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Fáze – Opěrná deska je zpuštěna z polohy I. Do polohy II. Tento krok se skládá 

z následujících dvou částí. Během první části se opěrná deska pokládá na pláň. 
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Spodní opěrná rovina desky se dostává pod úroveň pontonu, čímţ se stanice zvedá. 

Opěrná deska se vzhledem k pontonu dostává do polohy II. V této poloze je 350 

mm pod úrovní pontonu. 

 

3. Fáze – Kombinací pohybů obou krokových válců je opěrná deska přesunuta 

z II. polohy do polohy III. Důsledkem tohoto pohybu je posun stanice vůči pláni  

o délku kroku jednotky. Maximální délka činí 500 mm. Opěrná deska se vzhledem 

k pláni v této fázi nepohybuje. 

 

4. Fáze – Poslední fází je pohyb desky z III. Polohy do IV. Polohy. Tento pohyb se 

skládá opět ze dvou následujících částí. Během první části se opěrná deska zvedá 

vůči pontonu poháněcí stanice. Tento pohyb se na venek projeví spouštěním 

poháněcí stanice na pláň. Druhá část pohybu nastává po dosednutí pontonu stanice 

na pláň, kdy opěrná deska pokračuje v pohybu vzhůru nad úroveň pláně. Poháněcí 

stanice se v tuto chvíli nepohybuje a pohyb vykonává pouze opěrná deska. Pohyb 

opěrné desky končí v poloze IV. kdy je opěrná deska 250 mm nad úrovní pláně. 

 

Kaţdá kráčivá jednotka je samostatně ovladatelná, tudíţ se kaţdá můţe nezávisle na druhé 

pohybovat jiným směrem, coţ umoţňuje pohyb a otáčení poháněcí stanice libovolnými 

směry[9]. Je však nezbytná softwarová koordinace jejich součinnosti k dosaţení 

pohybového výsledku vůči PS aniţ by se silově neshodly. 

 

3.3 Přemísťování poháněcí stanice transportním vozem 

 Při přemísťování hmot o tak velkém objemu a hmotnosti musí transportní trasa 

splňovat následující parametry. 

 Maximální podélný sklon pojezdové trasy 

o nezatíţený vůz 1:5 (11°) 

o zatíţený vůz - poháněcí stanice 1:6 (9°) 

 

 Maximální příčný sklon pojezdové trasy 
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o nezatíţený vůz 1:5 (11°) 

o zatíţený vůz - poháněcí stanice 1:10 (5°) 

 

 Minimální šířka pojezdové trasy 15 m 

Poháněcí stanice PDP 1800 mm, 2200 mm, 2250 mm převyšují svou hmotností maximální 

nosnost transportního vozu TV-200.M a proto se musí některé části demontovat. Například 

poháněcí stanice pásové dopravy šíře 1800 mm v provedení pro polyamidový pás, 

pracovní označení PS 1800 PA má celkovou hmotnost 263,8 t. Po demontáţi předního 

kolejového podvozku 17,4 t a reakci náběhového dílu 6 t se výsledná hmotnost 

přemisťované části PS 1800 PA přibliţuje k maximální nosnosti transportního vozu  

TV- 200 M. nebo poháněcí stanice pásové dopravy šíře 1800 mm v provedení pro 

ocelokordový pás, pracovní označení PS 1800 OLDP má hmotnost 332,2 t. Vzhledem 

k této hmotnosti je nutno před transportem demontovat pohony 84,5 t, přední kolejový 

podvozek 17,4 t a odečíst reakci náběhového dílu 4 t. Těmito úpravami je celková 

hmotnost přemísťované části poháněcí stanice 226,4 t a je ji moţno přemísťovat pomocí 

transportního vozu TV-200 M[4] 

Tabulka 4 Hmotnostní podíly jednotlivých částí poháněcí stanice 

 Poháněcí stanice OLDP š. 

1800, 630 kW 

Poháněcí stanice š. 

1800,500 kW PA pás 

Základní část poháněcí 

stanice 

100 t 70,4 t 

OK poháněcí stanice 94,5 t 77,5 t 

Válečky na stanici 6 t 6 t 

Poháněcí jednotky 4x630 

kW 

84,5 t  

Poháněcí jednotky 4x500 

kW 

 64,5 t 
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Kabina  2,2 t 2,2 t 

Rozvodny 20 t 20 t 

Oleje 8 t 7,6 t 

Gurta prašného pásu 3,7 t 2,4 t 

Kabely 4 t 4 t 

Gurta na stanici St 3150  5,4 t 3,2 t 

Přitaţení nab. Dílu 4 t 6 t 

Celkem 332,3 t 263,8 t 

 

 

Přes výše uvedené úpravy hmotnosti přemísťované části poháněcích stanic je nutné tento 

transport povaţovat s ohledem na pouţité housenicové podvozky z PVZ 2500 za 

mimořádnou záleţitost a je bezpodmínečně nutné splnit technické podmínky pro zajištění 

bezpečnosti transportu. 

 Pro přepravu poháněcí stanice a ostatní nadrozměrná a těţká břemena případně 

mechanizaci v málo únosném terénu o hmotnosti přesahující hodnotu 240t uvedla do 

provozu,v průběhu vzniku této práce firma Prodeco a.s. nový transportní vůz s označením 

TV-300 s jmenovitou hmotností 300t.  

3.3.1 Podmínky pro zajištění bezpečnosti transportu PS 

 určit těţiště poháněcí stanice při její přípravě k transportu 

 dálkově ovládané najetí transportního vozu geometrickým středem pod označené 

těţiště  

 provést podepření poháněcí stanice 

 upravit transportní trasu tak, aby nemohlo dojít vlivem terénní nerovnosti 

k bodovému podepření housenicových podvozků pouze v místě turasů, kdy dochází 

k maximálnímu ohybovému namáhání konstrukce nosiče housenic 
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 dbát na dostatečnou únosnost transportní trasy, kritická místa (podmáčený terén) 

vysypat vhodným materiálem a dodrţet dané parametry sklonu trasy transportu 

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

konstrukce poháněcí stanice zastavit transport a počkat na utlumení kmitání 

S ohledem na bezpečnost transportu a minimalizování dynamických vlivů na ocelovou 

konstrukci vlastního převáţeného břemene je nutno vţdy provést úpravu trasy pomocí 

zemních strojů. Především je nutno upravit sklony podélného stoupání a klesání trasy  

a dodrţet jejich předepsané parametry. Je třeba dbát na řádné odvodnění trasy a její 

dostatečnou únosnost popř. provést její zpevnění vhodným posypovým matriálem. Při 

transportu poháněcí stanice a shazovacího vozu š. 1800 mm je vhodné provést úpravu 

terénních přechodů transportní trasy při stoupání a klesání v délce min. 15m a sklonu  

1 : 10.    

 

  

3.3.2 Stanovení těžiště, zjištění skutečné hmotnosti PS a míst podepření na 

TV  

     Pro stanovení těţiště poháněcí stanice je potřeba provést následující úkony: 

 provést odečet hodnot sil RA1, RA2, RB1, RB2 v místech podepření trámců A1, 

A2,B1,B2 

 výpočet celkové hmotnosti PS včetně zvedacích trámců G = RA + RB ( kN )  

 výpočet polohy těţiště a≡ (RB x l)/G (m), b≡ (RA x l) /G (m). Kde l = a + b (m) 
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Obrázek 6 Schéma pro stanovení těžiště PS (Mirek Fíla) 

 

 

3.3.3 Nakládání, skládání poháněcí stanice  

Pro zajištění bezpečnosti nosné konstrukce poháněcích stanic je nutno dodrţet následující 

technické poţadavky při nakládání resp. skládání poháněcí stanice 

 bezprostředně před transportem zjistit aktuální technický stav hlavních nosníků 

poháněcí stanice - pro transport včetně pohonů musí být ocelová konstrukce 

hlavních nosníků bez znatelných deformací a trhlin v případě výskytu těchto závad 

provést jejich odborné posouzení   

 demontovat náběhový díl a pásmo  

 provést vizuální kontrolu svarových spojů předních a zadních stoliček  

 osadit přední a zadní zvedací trámec I a II 

 na trámec I je nutno namontovat mezikusy a koš s válcem 

 na trámec II se montuje pouze koš s válcem  

 pod zvedací místa se dopraví opěrné pontony  

 kompletace zvedacích hydraulických souprav a jejich kontrola  

 zahájí se rovnoměrné zvedání poháněcí stanice, nesmí dojít k překročení náklonu 

20° 

 pokud je tento náklon jiţ na počátku zvedání, je nutno stanici vyrovnat pomocí 

zvedací soupravy 
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 provést odečet hodnot reakcí v jednotlivých zvedacích místech  

 provést spuštění poháněcí stanice na třmeny nebo mezikus  

 stanovení těţiště poháněcí stanice   

 vytaţení předního kolejového roštu a demontáţ předního kolejového podvozku bez 

vyvození bočních tlaků 

 provést dálkově řízené najetí transportního vozu geometrickým středem příčníku 

pod těţiště poháněcí stanice  

 do předem určených míst mezi poháněcí stanici a transportní vůz umístit trámce  

a gumové podloţky pro zachycení sil při přemisťování v náklonu 

 provést spuštění poháněcí stanice na trámce 

 provést zajištění poháněcí stanice pomocí kotevních řetězů   

 demontovat zvedací trámec I a II 

 samotný transport - přemísťování 

 

Výhody přemisťování na větší vzdálenost transportním vozem TV-200 M jsou vysoká 

nosnost, vysoká přepravní rychlost v porovnání s OKJ 130 P univerzální pouţití pro 

jednotlivé druhy poháněcích stanic resp. moţnost vyuţití pro přemísťování jiných těţkých 

zařízení. 

Nevýhody přemisťování na větší vzdálenost transportním vozem TV-200 M ve srovnání 

s jinými typy podvozků, jsou vyšší hmotnost, větší stavební výška a vyšší střední měrné 

tlaky na podloţku, finančně náročné zařízení a to, jak na pořízení, tak i na údrţbu.
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Tabulka 5 Srovnatelné hodnoty pro posouzení ekonomické a časové náročnosti jednotlivých způsobů 

transportu pontonových stanic. 

Typy transportních zařízení OKJ 130 P TV-200 

Čas instalace 10 – 12 hod. 

lze i za provozu 

10-12 hod 

PS jiţ musí být oddělena od 

linky (odstávka) 

Max. lokální nerovnosti ± 0,1 m 0,480 m 

Jmenovitý měrný tlak 

 (při max. zatíţení) 

0,09 MPa 0,097 MPa 

Šíře trasy šíře PS + 2 × 4,5 m 11,2 m 

Max. povolený sklon - 

podélný sklon 

1 : 15 1 : 20 

Max. povolený sklon – 

příčný sklon 

1 : 7 1 : 6 

Max. přepravní rychlost 2 m / min. 6 m / min. 

Směr pohybu Libovolný Podélný 

Pomocná mechanizace Jeřáb, truboklad, nákladní 

automobily 

Zvedací zařízení pro 

naloţení PS na TV nebo pro 

podjetí TV pod pontony PS 

Zdroje v průběhu transportu Centrála Palivo 

Počet pracovníku  

při transportu 

4 2 
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4 Remontáže DPD na Jižních svazích Dolů Bílina vč. 

souvisejících stavebních částí. 

Na dole Bílina nastala situace, kdy se přiblíţila vnitřní výsypka natolik porubní frontě, ţe 

je zapotřebí přestavět dopravní linky. S tím souvisí výstavba zemních těles v prostoru 

Jiţních svahů dolu Bílina. Na těchto tělesech bude vybudován koridor pásových 

dopravníků a obsluţných komunikací, kudy bude dopravováno vytěţené uhlí ze dna dolu 

do úpravny uhlí. Ţivotnost celé stavby je počítána cca 20 let. Celá lokalita je značně 

dotčena probíhající důlní činností. Koridor překonává celkové převýšení 100 m na 

vzdálenosti cca 1 053 m. Pro potřeby pasové a nákladní dopravy a údrţby je nutné 

vybudovat plošinu s průměrným podélným. sklonem cca 10 % a šířkou průměrně 55,5 m. 

Vzhledem ke stíţeným geologickým podmínkám a k prostorovým potřebám dopravního 

koridoru budou vyhloubeny zářezy hloubky do 21,3 m a vybudovány vyztuţené násypy do 

výšky 25,5 m.  

 Nově poloţené dopravní linky budou na Jiţních svazích DB propojovat porubní 

dopravníky se stávajícími odtahovými linkami postupujícími směrem k Úpravně uhlí  

Ledvice. Konkrétně se jedná o dopravní linku DPD 1600 mm, která se skládá z PD Y6, PD 

Y1 a PD Y2, dále na nový dopravník PD V4 v šíři 1200 mm navazuje přemístěný PD 62  

a PD 63. Souběţně s přemísťováním pásových dopravníků budou provedeny stanovené 

rekonstrukce a opravy poháněcích stanic včetně nátěrů OK částí přemísťovaných pásových 

dopravníků. V rámci oprav bude provedena i dílčí výměna a doplnění stanoveného počtu 

části středních dílů. Přesun pásových dopravníků do nové trasy je charakteru dálkového 

přemístění.[10]  

Realizace přesunu je předpokládána především jejich převozem v demontovaném stavu.  

Z toho vyplývá demontáţ kabeláţe, elektro vybavení, strojních součástí, rozdělení 

strojních součástí a doprava těchto dílů do místa zpětné montáţe. Při přesunu tímto 

způsobem je potřeba připravit demontáţní a montáţní místo. U zpětné montáţe 

jednotlivých uzlů je zapotřebí dodrţet strojně technologické poţadavky vycházející 

z předpisů a dokumentace platných pro DPD. V diplomové práci se zabývám rozměrově 

menšími poháněcími stanicemi DPD 1200 mm, jeţ je moţno transportovat  
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i v nedemontovaném stavu, pomocí transportního vozu, přesun po kolejích nebo přesun 

pomocí odnímatelné kráčivé jednotky.  

 

4.1 Možnosti přesunu PS DPD 1200 mm 

Díky tomu ţe PS DPD 1200 mm má kolejový podvozek, nabízí se přesun po kolejích. Jiná 

varianta přesunu, je vyuţití transportních vozů TV-200.Kaţdá z těchto moţností přesunu 

má své výhody, ale zrovna tak i nevýhody. Před kaţdým transportem je zapotřebí připravit 

poháněcí stanici a transportní trasu. 

4.1.1 Přesun po kolejích  

Zdánlivě nejvýhodnější se jeví přesun po kolejích, protoţe stanice na nich jiţ stojí a stačí 

jenom dráhu protáhnout a za pomoci dozeru stanici dotáhnout k cíli transportu. Jenţe jak 

jsem uvedl v úvodu této části DP, cíl je vzdálený 1500m a profil trasy značně členitý 

z čehoţ vyplývá velká časová a technologická náročnost na úpravu terénu. Poloţit koleje 

v takovéto délce znamená zpevnění pojezdové trasy, poloţení velkého mnoţství praţců  

a přitom dodrţet příčný a podélný sklon kolejí aby nedošlo k převrţení PS. Protoţe takové 

mnoţství kolejí ani praţců není k dispozici, musela by se vţdy ta část kolejové dráhy, po 

které jiţ stanice přejela demontovat a opět poloţit před stanici coţ by bylo náročné, jak 

z hlediska obsluhy, tak z hlediska technologie. Proto jsem tuto variantu přemístění 

poháněcí stanice DPD 1200 zavrhl. Tato moţnost jak jsem uvedl výše, se hodí spíše pro 

kratší přesuny. 

 

4.1.2 Přesun PS pomocí OKJ 130 P 

Dříve neţ se přistoupí k přesunu pomocí OKJ 130 P je zapotřebí tyto jednotky nejdříve 

prohlédnout a připravit. Příprava OKJ 130 P trvá přibliţně dva dny. Pro transport poháněcí 

stanice šíře 1200 mm a 1600 mm by bylo zapotřebí zhotovit adaptér. Pak se můţou 

jednotky dopravit k poháněcí stanici. Pro přepravu se předpokládá vyuţití mobilního 

těţkého jeřábu ( Trubokladu ) a nákladního vozidla. K zavěšení jednotky na hák 

trubokladu se pouţijí čtyři textilní závěsové popruhy. Při montáţi OKJ 130 P můţe 

být poháněcí stanice v provozu. Před vlastním transportem je zapotřebí upravit trasu, po 
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které se bude poháněcí stanice pohybovat. Trasa musí splňovat parametry dané výrobcem 

OKJ 130 P. Maximální podélný sklon nesmí překročit hodnotu 1 : 7 a maximální příčný 

sklon 1 : 15. Nerovnosti na trase musí být menší, neţ 0,266 m coţ je hodnota maximálního 

provozního zdvihu opěrné desky odnímatelné jednotky nad terénem. Maximální lokální 

nerovnost při došlapu opěrné desky na podloţku můţe dosahovat hodnoty ± 0,1m.šíře 

transportní trasy se rovná součtu šíře poháněcí stanice a průměru opěrných desek              

(2 × 4,5 m). Po úpravě trasy se můţe přikročit k vlastnímu přesunu poháněcí stanice 

maximální rychlostí 2m za min. K obsluze OKJ 130 P je potřeba čtyř náleţitě 

proškolených pracovníků.  

4.1.3 Transport PS transportním vozem TV-200 M 

 Přesun poháněcí stanice transportním vozem TV-200 M je velice náročná operace. 

Příprava jednotlivých částí transportního zařízení, včetně zvednutí stanice do poţadované 

výše, trvá přibliţně dva dny. Je zapotřebí transportního zařízení, které má tyto části: 

 soubor zvedacích nosníků 

 soubor montáţních potřebných pro provedení přípravných prací 

 zvedací zařízení 

 transportní vůz TV-200 M 

 Parametry pojezdové trasy musí splňovat poţadavky dané výrobcem TV-200M. 

Maximální podélný sklon nesmí překročit hodnotu 1 : 6 a maximální příčný sklon 1 : 20. 

Nerovnosti nesmí přesahovat svou velikostí hodnotu 0,48 m, coţ je světlá výška 

transportního vozu.  

Pro bezpečný a plynulý chod transportního vozu se počítá se dvěma pracovníky. Jeden 

z nich je řidič a druhý je pomocník řidiče. K zajištění náročných operací při zvedání nebo 

spouštění poháněcí stanice je počet dalších pracovníků s příslušnou kvalifikací řízen 

technologickým postupem. 
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5 Posouzení jednotlivých možností transportu 

Z porovnání nabízejících se moţností transportu PS šíře 1200 mm vyplynula tato fakta:  

Z hlediska přípravy jednotlivých zařízení na přesun je nejjednodušší varianta přesunu po 

kolejích, která by trvala jeden den, ale přípravy transportní trasy jsou vhledem 

k vzdálenosti, na které se přesun uskuteční, tak časově, technicky a tím i finančně náročné, 

ţe jsem se jiţ touto moţností nezabýval. Příprava zařízení na přesun pomocí OKJ 130 P  

a přesun transportním vozem TV-200 M trvá dva dny. Úprava trasy přesunu je vzhledem 

k parametrům jednotlivých zařízení jednodušší pro TV – 200 M. OKJ 130 P mají vyšší 

nosnost neţ TV – 200 m, ale menší maximální rychlost pohybu. Z těchto údajů vychází 

nejlépe pro PS šíře 1200 mm varianta přesunu transportním vozem TV – 200 M. Další 

alternativou můţe být přesun transportním vozem TV-300, který je generační obměnou 

TV-200 M. Nový transportní vůz je moţno pouţít pro typy PS vyskytujících se na Dolech 

Bílina, ale jak jsem jiţ zmínil, tento stroj byl uveden do provozu v průběhu vzniku této 

práce a autor nemá k dispozici ţádná technická data.
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6 Závěr 

Transport stroje jakým je poháněcí stanice šíře 1200 mm klade vysoké nároky na přípravu 

a vlastní realizaci transportu. Je třeba pečlivě zváţit technicko-ekonomické moţnosti 

jednotlivých variant a předvídat moţná rizika s přesunem spojená. Pro dané podmínky se 

v tomto případě jeví jako nejvýhodnější varianta přesunu transportním vozem TV – 200 M. 

Při přípravě i vlastní realizaci je potřeba postupovat dle plánu a platného technologického 

postupu s návazností jednotlivých operací. 
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