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Anotace
V předložené  práci  je  zpracovaná  problematika  modernizace  čerpací  stanice 

důlních  vod.  Jedná  se  konkrétně  o  čerpací  stanici  Sever  na  lomu  Družba  v těžařské 

společnosti  Sokolovská  uhelná,  právní  nástupce,  a.s.  Sokolov.  V úvodu  je  popsána 

geologie  lomu  Družba  s důrazem  na  severní  svahy  a  nároky  na  čerpání  důlních  vod 

kladené legislativou. Dále se zabývám přestavbou na nový způsob ovládání a srovnáním 

obou  stavů.  Na  závěr  zhodnotím  použitelnost  nového  řešení  s návrhem  zlepšení  do 

budoucna.

Klíčová slova: čerpání, důlní voda, čerpací stanice

Summary
In  the  work  presented  is  treated  modernatization  of  the  mine  water

pumping  station.  It  is  specifically  about  the  pumping  station  Sever

located  in  the  quarry  Družba  in  mining  company  Sokolovská  uhelná,

legal  successor,  a.s.  Sokolov.  The  introduction  describes  the  geology

quarry  Družba  with  focus  on  the  north  part  of  the  mine  and  demands

requested  by  the  low  for  pumping  mine  watter.  Another  part  deals  with

the  reconstruction  of  a  new  control  method  and  comparing  both  states.

Finally  I  will  evaluate  applicability  of  the  new  solution  with  a

proposal of the improvement for the future.
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Úvod
Čerpání důlních vod je důležitou součástí lomové činnosti. Důlní vody jsou ve zně

ní Zákona o ochraně a využití nerostného bohatství všechny podzemní, povrchové a sráž

kové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů [1]. Důlní voda 

je majetkem těžební společnosti od jejího výskytu v lomu až do spojení s recipientem. Před 

vypuštěním do okolních vodotečí musí být voda řádně upravena, aby zhoršenou kvalitou 

nezatěžovala životní prostředí.

S rostoucí velikostí lomu se zvětšuje i jeho povodí. Současně s rostoucí hloubkou 

dna lomu se zvyšují nároky na čerpací techniku. Při větší ploše lomu se také zvětšuje podíl 

průsaků  podzemních  vod.  Všechny  tyto  aspekty  značně  zvyšují  finanční  náročnost  na 

čerpání důlních vod. Proto je maximálně žádoucí aby se na dno lomu dostalo vody co nej

méně. K tomu slouží například přeložky vodních toků anebo se zřizují pomocné čerpací 

stanice. Tyto čerpací stanice mají za úkol odlehčit právě hlavní čerpací stanici nacházející 

se na dně lomu. 

Ve své  práci  se  zabývám modernizací  pomocné  čerpací  stanice  Sever  na  lomu 

Družba jejíž morální i fyzická zastaralost neodpovídala dnešním požadavkům na čerpací 

techniku.  Vzhledem  k předpokládané  životnosti  PČS-S  se  vedení  společnosti  rozhodlo 

k celkové generální  výměně  čerpací  techniky včetně  elektrické  výzbroje a  rekonstrukci 

nové sedimentační jímky na stávajícím místě. Základním účelem přestavby je maximální 

výkonové odlehčení HČS, energeticky méně náročné čerpání důlních vod z lomu Družba a 

zlepšení kvality čerpaných vod. Důležitým přínosem je také přenos provozních stavů a 

kontrolních dat z pomocné čerpací stanice sever do řídícího systému čerpání důlních vod.

Zhodnotím zlepšení komfortu obsluhy,  rozdíly v čerpání před a po rekonstrukci, 

funkčnost nového, moderního, řešení čerpovny a pokusím se najít nějaké zlepšení do bu

doucna.
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1 Legislativní  zásady  pro  čerpání  důlních 
vod

1.1 Horní zákon

Pojem „důlní vody“ a nakládání s nimi vymezuje Horní zákon v § 40 takto [1]:

(1)  Důlními  vodami  jsou všechny podzemní,  povrchové a  srážkové vody,  které 

vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo 

průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové 

vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.

(2) Organizace je při hornické činnosti oprávněna

a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu,

b) bezúplatně užívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu jako ná

hradní zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou činností or

ganizace, 

c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových, popřípadě 

do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky způsobem a za 

podmínek  stanovených  vodohospodářským  orgánem  a  orgánem  ochrany  veřejného 

zdraví.

(3) Při použití důlních vod podle odstavce 2 písm. a) a b) je organizace povinna pe

čovat o důlní vody a hospodárně je využívat. Použití důlních vod k jiným účelům upravují 

zvláštní předpisy.  

(4) K vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského 

orgánu vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem.

Pokud si rozebereme jednotlivé odstavce, dojdeme k tomu, že důlní voda je laicky 

řečeno veškerá voda, která nateče do lomu. Tuto vodu může těžební organizace využívat k 

vlastní potřebě, například ke zkrápění na přesypech nebo pro umývání komunikací. Dle 

písmena c) odstavce 2 je jí v našem případě využíváno k hygienickému průplachu v obci 
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Nové Sedlo. Tam je důlní voda čerpána jako jediný zdroj Novosedelského potoka. Jeho 

původní přítoky byly přerušeny jámou dolu Družba. V dalším se píše, že ačkoli je důlní 

voda bezúplatně poskytnuta není ji možné používat neekonomicky a bez rozmyslu. Pokud 

je potřeba vést k recipientu přes cizí pozemky je to tímto zákonem organizaci umožněno. 

1.2 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. [2] upravuje nároky kladené na hlavní čerpací stanici. Tyto 

požadavky můžeme přeneseně aplikovat i na pomocnou čerpací stanici Sever a to z toho 

důvodu,  že  při  poruše  nebo nedostatečné  kapacitě  by  vody odtékající  do  HČS značně 

zkomplikovaly čerpání důlních vod z HČS.

Výkon hlavní čerpací stanice bez záložního čerpadla a užitkový objem čerpacích jí

mek musí být takový, aby bylo možno bezpečně zvládnout nejvyšší očekávané přítoky vod 

vycházející z průměrného denního přítoku za dobu nejméně 5 let, u nově projektovaných 

lomů z hydrogeologického průzkumu a z průměrné hodnoty denních dešťových srážek za 

období posledních 5 let, a aby nedošlo k zatopení pracovišť. V záloze musí být nejméně 

jedno čerpadlo o výkonu největšího používaného čerpadla.

Přívod elektrické energie pro hlavní čerpací stanici musí být zajištěn dvěma pří

vodními vedeními, z nichž každé musí zajišťovat provoz všech čerpadel včetně záložních. 

Jeden přívod z rozvodny do hlavní čerpací stanice může být pouze tehdy, když je zaručeno, 

že při poruše na tomto přívodu se položí náhradní přívod nebo opraví poškozený přívod 

dříve než by mohlo dojít k zatopení hlavní čerpací stanice.

Podle místních poměrů, rozsahu lomu, velikosti přítoků apod., musí být pro pří

slušné části lomu zřízeny pomocné čerpací stanice. Tyto musí mít výkon, který zajišťuje 

odčerpání vody z příslušného úseku.

Čerpadla, jejich motory a rozvodná zařízení musí být umístěna tak, aby je před

pokládaná nejvyšší hladina vody nevyřadila z provozu.

Čerpadla a potrubí musí být chráněna proti zamrznutí.
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Čerpací jímky musí být upraveny tak, aby je bylo možno čistit bez narušení provo

zu lomu a hlavní čerpací stanice.

Dále musí být v hlavní čerpací stanici vedena a uložena tato dokumentace:

- Návody pro obsluhu a údržbu čerpadel

- Místní provozní řád hlavní čerpací stanice

- Provozní kniha čerpací stanice - zde čerpaři, případně mechanici a nadřízené orgá

ny, zapisují zjištěné a odstraněné závady a technický stav čerpadel a ostatního zařízení, za

pisují výsledky kontrolních prohlídek pracoviště a stanovená opatření.

Vyhláška ČBÚ č.26/1989 Sb. [2] také upravuje četnost prohlídek kontrolních or

gánů pracoviště. Směnový technik musí provést kontrolu čerpovny minimálně jedenkrát za 

směnu, technik nadřízený směnovému technikovi minimálně jedenkrát za týden a mechani

ci strojní a elektro minimálně jedenkrát za měsíc.

1.3 Další právní předpisy

Vodní zákon [3] upravuje vypouštění důlních vod takto: Kdo vypouští důlní vody do vod 

povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně a využití  nerostného bohatství, 

může tak činit pouze způsobem a za podmínek, které stanoví vodoprávní úřad. Podle na

řízení vlády č. 61/2003 Sb. §4 [4] se musí při vypouštění důlních vod do vod povrchových 

používat nejlepší dostupné technologie pro zkvalitnění těchto vod. Podmínky pro způsob 

vypouštění důlní vody určí vodoprávní úřad. Dále nás při vypouštění důlních vod zajímá 

nařízení vlády č. 171/1992 Sb. [5] §1 a §2, kde se píše že znečištění vypouštěných vod 

musí být co nejmenší a určují se maximální povolené koncentrace znečišťujících složek. 

Nás nejvíce zajímá maximální koncentrace nerozpustných látek, ta je stanovena na 80 mgl -

1. 

Protože Horní zákon a Vodní zákon nemají jednotný výklad pro vypouštění důlních 

vod, vzniklo sdělení Ministerstva životního prostředí, které vypouštění důlních vod do vod 

povrchových upravuje jednoznačně. [6]
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Na závěr této kapitoly uvedu příklad více než sto let starého rizika využití důlní 

vody:  Důlní  vody  z  dolů  červivkou  nakažených  smí  býti  užito  k  napájení  stříkacího 

vodovodu pod zemí a k zapouštění důlních prostor vodou, pak k lázním a umývárnám to

liko potud, pokud jest dána záruka, že tato voda neobsahuje žádných vajíček nebo larv 

červů. [7] 

1.4 Havarijní plán 

Všechny výše uvedené zákonné normy se sdružují v organizaci v jednom dokumen

tu: Havarijní plán. Přílohou Havarijního plánu je Povodňový havarijní plán. V první části 

se mimo jiné definují povodňové orgány. Těmi jsou: Povodňová komise pověřené obce - 

města Sokolova, Povodňová komise uceleného povodí ( ministerstva ČR, Civilní obrana 

ČR), Ústřední povodňová komise zřízena vládou ČR.

Dále se v Havarijním plánu definují možná ohrožení povrchových vod v souvislosti 

s  množstvím vypouštěných důlních vod. Důlní vody  kumulované ve dvou retenčních ná

držích jsou čerpány a v prostoru západně od montážního místa Družba vypouštěny do ko

ryta  Loučského potoka.  V běžných klimatických podmínkách  se čerpané  a  vypouštěné 

množství pohybuje kolem 0,4 m3 za 1 minutu, v případě potřeby může dosáhnout až 5,2 m3 

za 1 minutu. I když je tedy rozdíl mezi běžným a maximálním průtokem více než desetiná

sobný, nepůsobí to v korytě Loučského potoka žádné komplikace.

Další součástí Havarijního plánu je Vodohospodářský havarijní plán. V něm je vy

mezeno nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu ochrany životního prostředí a za

bránění jejich úniku do důlních, potažmo povrchových vod. Na lomu Družba je možná 

kontaminace vod ropnými látkami (benzin, nafta, motorové, převodové a hydraulické ole

je,  trafo-oleje,  mazadla a  pod.)  únikem z  velkostrojů,  pomocných mechanizmů,  moto

rových vozidel, diesellokomotiv, míst uložení, při mytí znečištěných komunikací a vozidel, 

při přepravě, manipulaci apod. Žíravinami (náplně akumulátorů), únikem z  akumuláto

rových  stanic  do  kanalizace,  při  přepravě,  manipulaci  apod.  Kaly  obsaženými  ve  vy

pouštěných důlních vodách v  případech silných dešťových srážek, jarních tání atd., kdy 

retenční nádrže čerpacích stanic a odkalovací sedimentační nádrže nestačí zachycené obje

my vod akumulovat a sedimentovat, ve vodách z kanalizace v případech stejných, či ná
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sledkem poruch čistíren odpadních vod. Kaly nejsou vedeny jako nebezpečné látky, ale je 

stanoveno maximální množství obsažené ve vypouštěných vodách. Tato mimořádná situa

ce se řeší následovně: Sekce Ekologie ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem divize 

(na směně centrální dispečink SU, a.s. ve spolupráci s hotovostním technikem   Družba) 

zajišťují: stanovení postupu při řešení mimořádné situace, nahlášení mimořádné situace na 

základě výsledků analýz vodoprávnímu úřadu, při překročení nerozpustných látek 0,3 gl-1 

na vypouštěcích místech se provádí odběr vzorků povrchových vod v intervalu 3x denně 

ve vybraných profilech, vzorkování se ukončí na pokyn vodoprávního úřadu po dohodě 

sekcí Ekologie SU, a.s. Dále jsou ve Vodohospodářském havarijním plánu vymezeny od

povědnosti  při  ochraně důlních vod před znečištěním,  místa  uložení  závadných látek  a 

možné zdroje jejich úniku. 

Podrobný postup při vzniku havárie popisuje jak se mají zachovat odpovědné osoby 

od  řadového  zaměstnance  přes  dispečery  až  po  vedoucího  sekce  Ekologie.  V  případě 

ohrožení života nebo zdraví se nejprve poskytne první pomoc postiženým, potom se zame

zí úniku nebezpečných látek, vyčistí postižené území, které se následně uvede do původní

ho stavu. O každé havárii musí být sepsán zápis, který se předává příslušnému vodoprávní

mu úřadu. Tento zápis musí obsahovat čas a místo, kde k havárii došlo, množství a druh 

znečišťující látky, příčinu případně viníka úniku, rozsah zamoření vody a půdy, provedená 

opatření a další potřebná opatření. Zápis podepisuje technický ředitel a vedoucí sekce Eko

logie ho předloží vodoprávnímu úřadu. Při použití absorpčních činidel jsou tato skladována 

ve skladě Vintířov, kde si je odebere smluvní odběratel. 

Ve vodohospodářském HP je uvedená základní povinná výbava vodohospodářského hava
rijního skladu a důležitá telefonní čísla pro likvidaci havárie.
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2 Zhodnocení současného stavu
V centrální části Sokolovské hnědouhelné pánve těží Sokolovská uhelná a.s. právní 

nástupce. Druhým aktivním lomem, po lomu Jiří, je lom Družba. Historie těžby uhlí na 

lomu Družba sahá až do roku 1897, jméno Družba užívá od roku 1962. Dříve se lom na

zýval  Kaiser,  Konkordia,  Truman,  Svornost  a  25.  únor.  Tento  lom  těží  v dobývacím 

prostoru Nové Sedlo sloj Antonín, která dosahuje průměrné mocnosti 27 metrů. Porubní 

fronta se táhne od obce Nové Sedlo až k obci Královské Poříčí. Postup byl v posledních le

tech asi 130 metrů za rok. Největší těžba uhlí byla v letech 2002 a 2003, kdy se vytěžilo  až 

2,4 milionu tun uhlí. Zdejší uhlí má sice menší výhřevnost, než z vedlejšího lomu Jiří, ale 

zase o mnoho nižší podíl síry – 0,4 až 1,0 %. Skrývku tvoří převážně souvrství cypřišových 

jílovců. Vzhledem ke složitým podmínkám dobývání a sesuvem vnitřní výsypky lomu Jiří 

je těžba uhlí ze spodních partií lomu Družba v současné době přerušena, uhelné řezy jsou 

zakonzervované a těží se pouze skrývka z vrchních řezů. Tu zajišťují dva velkostroje typu 

KU300S a dvě lopatová rypadla E2,5. K dopravě odklizu slouží kolejová doprava s gene

rálkovanými lokomotivami E27, každá s deseti vozy LH o rozchodu 1435 mm. Největší 

hloubky lomu bylo dosaženo v roce 2008, od té doby se hlavní čerpací stanice pouze pře

souvá za porubní frontou. Lom Družba se nachází v ochranném pásmu karlovarských mi

nerálních pramenů. 

Těžebním postupem v minulosti  došlo k postupnému rozšíření celkového povodí 

lomu, včetně vnitřní výsypky. Aby nedošlo ke zbytečnému zatížení HČS byla v roce 1997 

na severních svazích lomu, vybudována pomocná čerpací stanice Sever. Usazovací jímka 

je o objemu 7700 m3. Do té se svedly vody přitékající ze severních svahů lomu nad kótou 

384 m n. m. a severozápadní části vnitřní výsypky nad kolejí číslo 20. Povodí PČS-S je ve

liké 85 ha.  Recipientem čerpaných důlních vod je Loučský potok na kótě 440 m n.m. 

Pokud  čerpací  výkon  čerpovny  nestačí  momentálním  přívalům  povrchových  vod,  je 

nadkapacitní objem sveden přepadem a soustavou rýh gravitačně do retenční nádrže HČS.
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Obrázek č.1: Umístění PČS-Sever [8] www.mapy.cz

Legenda: modře – pomocná čerpací stanice Sever

zeleně – povodí PČS-S

červeně – předávací místo důlních vod do recipientu

černě – rozhraní lomů Jiří/Družba – oba SUAS

Zdroje důlní vody jsou různé. Mezi přírodní zdroje důlních vod patří vody ložis

kové  a  mimoložiskové.  Ložisková  voda  je  taková,  která  je  akumulována  přímo 

v nadložních,  bočních,  nebo  podložních  horninách.  Naproti  tomu  mimoložiskové  vody 

jsou vody infiltrované do lomu z povrchu – dešťová voda,  voda z přerušené vodoteče. 

Severní čerpovna zachycuje výhradně vodu mimoložiskovou.

Z tabulky č.1 je patrné, že severní čerpovna značně šetří  objemy vod čerpaných 

z hlavní  čerpovny.  Čerpání  vod ze dna lomu je projektováno s hlavní  čerpovnou, která 

čerpá do přečerpávací nádrže. Ta slouží částečně k usazování pevných látek a částečně sni

žuje výtlačnou výšku hlavních čerpadel. Celková výška, kterou musí čerpaná voda překo

nat při dvojím čerpání z hlavní čerpovny přes přečerpávací stanici až do recipientu, je 177 

metrů. Oproti tomu výtlačná výška PČS-S je 56 metrů.
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Tabulka č.1: Procentní objem vypouštěných důlních vod na lomu Družba

Čerpání 
důlních 

vod

2006 2007 2008 2009

HČS PČS-S HČS PČS-S HČS PČS-S HČS PČS-S

m3 2521600 443700 2610480 568296 1523760 491400 1791936 506304

celkem 
m3 2965300 3178776 2015160 2298240

% 85 15 82 18 76 24 78 22

2.1 Charakteristika  důlních  vod  z hnědouhelných 
ložisek

Pro typicky nízké pH jsou důlní vody nazývány kyselými důlními vodami s obecně 

uznávanou  zkratkou  AMD  (Acid  mine  drainage).  Obsah  SO2-
4 se  vyskytuje  ve  všech 

důlních  vodách,  velké procento rozpuštěných látek tvoří  rozpuštěné  kovy.  Koncentrace 

rozpuštěných kovů se u jednotlivých těžebních oblastí liší, avšak u většiny případů dosahu

jí nejvyšších koncentrací v kyselých vodách železo, mangan a hliník. Z ostatních kovů je 

třeba zmínit koncentrace hořčíku a vápníku, které společně tvoří kolem 10 % všech roz

puštěných látek.

Důlní vody z těžby hnědého uhlí se vyznačují především velkou koncentrací síranů. 

Mezi hlavní minerály patří sádrovec (CaSO4.2H2O) a anhydrit (CaSO4). Další vznik síranů 

je oxidací sulfidů, které zapříčiňují vysoké koncentrace v důlních vodách. Důlní vody z 

okolí těžby uhlí obsahují především rozptýlené množství FeS2, pyritu a markasitu. Z roz

puštěných forem přichází v úvahu především jednoduchý síranový aniont SO2-
4. Ve vodách 

s velkou koncentrací síranů (síranové vody) mohou být přítomné i iontové asociáty, tzv. 

sulfatokomplexy. Koncentrace síranů ve vodách se nejčastěji vyjadřují v mg SO2-
4 v 1 litru 

vody nebo mmol.l-1. Sírany jsou v oxických a anoxických podmínkách ve vodě stabilní. 

Redukce síranu ve vodách je především biochemický proces. Znečištění povrchových vod 

sírany podléhá Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty 

přípustného znečištění  povrchových a odpadních  vod [9].  Imisní  standardy přípustného 

znečištění povrchových vod užívaných pro vodárenské účely je 
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120 mg.l-1, v ostatních tocích pak 300 mg.l-1. Koncentrace síranů v povrchových vo

dách je také vymezena ČSN 75 7221 „Klasifikace jakosti povrchových vod”. Přípustné 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2. [10]

Tabulka č. 2: Mezní koncentrace síranů v povrchových vodách 

Třída jakosti

I. II. III. IV. V.

Velmi 
čistá voda

Čistá 
voda

Znečištěná 
voda

Silně zne
čištěná 
voda

Velmi si
lně zne
čištěná 
voda

Sírany [mg.l-1] < 80  < 150 < 250 < 400 ≥ 400

2.2 Původní technické vybavení

Původní technologie byla osazena dvěmi čerpadly 125-CVE-305-19/3-LN-FE. Tyto 

čerpadla měla štítkový výkon Q=45 ls-1 a výtlačnou výšku H=60 metrů. Byla poháněna 

elektromotory P=80 kW, U=400 VAC, o 1460 otáčkách za minutu. Armaturní provedení 

bylo  výhradně v ručním provozu a neumožňovalo  bezobslužný provoz.  Celkový výkon 

čerpadel byl tedy 2,7-4,8 m3min-1. 

Tento čerpací výkon byl ovšem pouze teoretický, velice nadhodnocený a jeho sku

tečnou velikost ovlivnilo několik faktorů. Mezi ně můžeme počítat stáří a tím i opotřebení 

stávajících čerpadel. Na ty nebyly dostupné náhradní díly a ty se nedaly  zajistit ani u vý

robce čerpadel. Jejich nedostatek se řešil demontáží jiného, taktéž použitého, čerpadla. To 

samé platilo i o použitých elektromotorech. Dalším faktorem negativně ovlivňujícím vý

kon čerpání bylo zanesení čerpací jímky v kombinaci s použitým systémem zavodňování 

čerpadel. Samotná čerpadla s motory byla totiž umístěna v plechové buňce na břehu a sací 

potrubí se sacími koši měla napevno umístěna pod hladinou. V případě přívalových dešťů 

se čerpací jímka zanášela  splavovanými drobnými mechanickými částicemi a sací koše 

čerpadel jimi byly následně zaneseny. Tím se samozřejmě zhoršila i kvalita vypouštěných 

vod, hrozila větší ekologická zátěž recipientu a jejich čerpání kladlo větší nároky na kont
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rolu čerpaných vod. S čerpáním mechanických částic souvisí také opotřebení oběžných kol 

čerpadel a tím pádem další snižování výkonu. 

Zavodnění  čerpadel  se  provádělo  přenosným  ponorným  čerpadlem  tak,  že  se 

běžnou požární hadicí typu C připojilo na sací potrubí mezi sací koš a čerpadlo a tento řad 

následně zavodnilo.  Po spuštění hlavního čerpadla se mohlo odpojit.  Při mrazech zajiš

ťovalo toto přenosné čerpadlo čeření hladiny proti zamrzání. Druhé čerpadlo nebylo možné 

zavodnit pomocným ponorným čerpadlem a proto se zavodňovalo zpětným propouštěním 

výtlačného řadu běžícího prvního čerpadla.  Tento postup zavodňování  čerpadel  byl  ná

ročný na obsluhu zvláště v zimních měsících, když se čerpař musel pohybovat po namrz

lém povrchu v okolí  sacího potrubí.  Při  teplotách pod bodem mrazu bylo  nutné buňky 

s čerpadly vytápět, proti zamrzání čerpadel. Buňka byla postavená z ocelových plechů bez 

zateplení  a  s  demontovatelnou  střechou.  To  sice  umožňovalo  jednoduchou  manipulaci 

s čerpadly jeřábem při opravách, ale v zimním období se projevovaly tepelné ztráty vzniklé 

nedostatečnou izolací objektu a průduchy mezi stěnami a stropem. Aby bylo vytápění co 

nejúčinnější bylo instalováno co nejblíže k čerpadlu. V důsledku toho hrozilo při netěsnosti 

ucpávky postříkání topného tělesa. O tom, že čerpadlo pracuje správně, například že není 

zavzdušněné, se obsluha přesvědčila na manometru umístěném na výtlačném potrubí hned 

u čerpadla. Proto musel čerpař pravidelně během čerpání kontrolovat obě buňky s čerpa

dly.

Celkový výkon čerpacích jednotek snižovala i doba odstavení při opravách zapříči

něných špatnou souosostí soustrojí čerpadlo-motor. Důsledkem toho bylo třeba minimálně 

1x až 2x za směnu vyměňovat ucpávky hnací hřídele čerpadla a v nepřiměřeném množství 

docházelo  k  poruchám  ložisek  čerpadel  i  motorů.  Taktéž  se  dostávala  voda  do  oleje 

v ložiskovém domku a tím se snižovala  jeho životnost  a  hrozil  únik ropných látek  do 

čerpaných vod. Obsluha čerpací stanice byla povinna být při čerpání přítomna v čerpovně. 

To přinášelo nemalé potíže zvláště v době přívalových dešťů, kdy byl čerpař potřebný na 

HČS. Z tohoto důvodu musel směnový mistr obsadit ve směně druhého čerpaře.

Po stránce elektrické výstroje byla čerpovna zařízena velmi jednoduše.  Přívodní 

kabel  6kV  napájený  z vývodu  15-6R51  rozvodna  Pískovec  byl  zapojen  do  mobilního 

trafokiosku, kde se vstupní napětí transformovalo na 500V. Vlastní rozvaděče s ovládacími 
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i silovými prky byly umístěny na stěně v buňce čerpovny. Čerpání se tedy ovládalo přímo 

z blízkosti čerpadel a obsluha tak trpěla zvýšenou zátěží hlukem. Veškeré elektrické kabely 

byly napevno připojeny ke koncovým zařízením (motor, stykač) a skrz stěnu buňky pro

cházely tzv. průchodkou. Z toho vyplývá že při porušení kabelu se musel vyměnit  celý 

kabel. Aktuální stav hladiny byl odečítán pouze pohledem z vodoměrné latě, která byla při

pevněna k lávce  u jednoho ze sacích  potrubí.  Kalibrovaná byla  po deseti  centimetrech 

s hodnotami přepočtenými na nadmořskou výšku. Vlivem kalů a nečistot byl ovšem pra

covní rozsah nečitelný a tak obsluha prováděla odečty spíše odhadem.

V buňce obsluhy byla kniha čerpání pro obě čerpadla a kniha kontrol. Do knihy 

čerpání se zapisovala doba chodu čerpadel a stav hladiny před a po čerpání. Stavy čerpání 

a hladiny též čerpař telefonem hlásil každé tři hodiny hlavnímu dispečerovi a ten je zapi

soval do výrobního informačního systému. Kontrolu prováděl jedenkrát za směnu směnový 

technik, jedenkrát za týden technik nadřízený směnovému technikovi a jedenkrát do měsí

ce mechanik strojní a elektromechanik. Do vnitřní počítačové sítě – intranetu – byl bezdrá

tovou sítí přenášen obraz z místně instalované průmyslové kamery.

Obrázek č. 2: Soustrojí motor- čerpadlo, manometr na výtlaku M. Turek
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3 Návrh  řešení  v souvislosti  s novými  pod
mínkami

Čerpací technika se vyvíjí stejně jako jiné obory lidské činnosti. Od dob vzniku pů

vodní  čerpovny se změnily možnosti  jak v samotných čerpadlech  a armaturách tak i  v 

možnostech  automatizace  a  kontroly.  Protože  původní  technický  stav  čerpovny  nevy

hovoval požadavkům na  moderní systém řízení výroby a provoz se díky zastaralé techno

logii neúměrně prodražoval, bylo nutné najít nové řešení čerpání důlních vod z pomocné 

čerpací stanice sever.

3.1 Demontáž starého zařízení

Návrh tohoto řešení v první části přestavby spočíval v demontáži stávající techno

logie. To zahrnovalo vybudování odtokové rýhy, která veškerou vodu původně přitékající 

do retenční nádrže severní čerpovny svedla do hlavní čerpací stanice. Pro zvýšený průtok 

v těchto rýhách bylo nutné opravit jejich dna a boky, případně spád, tak aby jimi byl za

jištěn bezproblémový tok důlních vod. Po vyčerpání vody z retenční nádrže pomocnými 

čerpadly bylo nutné z ní vyvézt veškeré nahromaděné kaly.  Kaly byly nakládány diese

lhydraulickým rypadlem Komatsu na pásovém podvozku. Transport na výsypku zajišťova

la nákladní auta Tatra. Pro jejich bezproblémový sjezd na dno retence byla z lomového ka

mene a rozvalu vysypána ze břehu na dno dočasná komunikace. Protože vyvážené kaly ob

sahovaly větší množství vody, byly na výsypce ukládány do usazovacích jímek, ze kterých 

po ustálení přebytečná voda odtékala soustavou rýh do HČS. Tím bylo zajištěno aby neby

la negativně ovlivněna stabilita výsypky při dalším ukládání nadložních hornin. Po vyve

zení kalů a sedimentů se ze dna jímky vytrhaly a na skládku odvezly původní panely. 

Současně se demontovalo strojní i elektro zařízení čerpovny. Demontovalo se sací 

potrubí, čerpadla, rozvaděče, zpětné klapky, přepouštěcí ventily, rozvody elektrické ener

gie.  Odvezen byl  i  trafokiosek 6kV/500V a buňky v nichž bylo  zařízení  namontováno. 

Z původního zařízení zůstalo jen potrubí výtlačného řadu DN250 a buňka pro obsluhu.  
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3.2  Montáž nového zařízení

Vyčištěné dno retenční nádrže bylo vysypané pískem a provedena nivelace tak, aby 

se mírně svažovalo směrem k čerpadlům. Na takto upravenou plochu byly položeny pane

ly. Spáry mezi nimi byly zaceleny betonovou směsí. Tím byla zajištěna nepropustnost re

tenční jímky. Boky retence byly také upraveny a obloženy panely. Byla vysypaná nová, 

trvalá svážná mezi břehem a dnem retence, která v budoucnosti bude sloužit k čištění od 

naplavených kalů a sedimentů.  Ve dvou třetinách se retence přesypala hrází.  Do menší 

části, dále od čerpadel, ústí všechny přítoky a slouží jako usazovací jímka. Z té se do hráze 

vsazeným přepadem přelévá voda zbavená těžších příměsí do větší části jímky k čerpa

dlům. Tím se prodlužuje čas sloužící k usazení pevných látek mezi naplněním retence a 

čerpáním a zvyšuje kvalita čerpaných vod.

Obrázek č. 3: Pokládka nových panelů na dno retenční nádrže M. Turek

Na břehu, v místě původní čerpovny, se postavila nová armaturní buňka. Jde o ty

povou ocelovou zateplenou buňku, která slouží k uložení, upevnění a ochraně armaturního 

vybavení výtlačného potrubí každého čerpadla. Jedná se o servoklapky na výtlačném řadu, 
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vypouštěcí porubí, přetlakový ventil, zpětné klapky. Obsahuje také ovládací rozvaděč a vy

tápění. Buňka je postavena na ocelových soklech 150 mm, aby nebyl nosný profil v pří

mém styku s panelovou plochou z důvodu koroze. Ve střeše, která není odnímatelná, pod

laze i ve stěnách je tepelná izolace ORSIL tloušťky 60 mm. Větrání buňky je zajištěno 

dvěma otvory, které jsou osazeny protidešťovými žaluziemi a technickou textilií pro zame

zení průniku prachu. Dále je buňka uzemněna a opatřena bodem pro kontrolní geodetické 

měření  polohy.  V buňce  jsou  umístěny  ovládací  klapky  výstupních  potrubí  čerpadel  a 

klapka výpusti výtlačného řadu. Její ústí je vyvedeno mimo buňku, do retence. Dále je zde 

rozvaděč  pro  přepínání  místní/automatický  provoz  a  ovládací  prvky ručního  spouštění 

čerpadel a ovládání klapek. Místně jde čerpání ovládat ve vazbě a v debloku. Panel ovlá

dání je vybaven kontrolkami, signalizujících provozní stavy zařízení. Rozvaděč je vybaven 

tlačítkem pro vypnutí ovládacího napětí – STOP tlačítko.

Zcela nová je trafobuňka s transformátorem 6kV/0,5kV 160 kVA a hlavním roz

vaděčem, situovaná na panelovou plochu v místě původního transformátoru. Transformá

tor má předřazené vypínání na straně VN a obsahuje rozvaděče pro napájení technologie, 

obvodů osvětlení, kamerového systému, topení a rozvaděč řídícího systému. Obvody pou

žívající napětí 230 VAC, například klapky, kamery, osvětlení a topení, jsou napájeny z po

družného transformátoru 500/230 VAC 53,3 kVA. Trafobuňka je vybavena STOP tlačít

kem. Ochrana před nebezpečím dotyku živých částí je u napětí 500V a 230V řešena izo

lovanou soustavou IT. Obvody měření a řízení jsou na bezpečné napětí 24V. Dále se vyu

žívá základní ochrany izolací, kryty, přepážkami a u ochrany neživých částí automatickým 

odpojením od zdroje. V trafobuňce je také zařízení pro připojení do bezdrátové sítě Wi-Fi 

a kamerový systém monitorující okolí čerpovny. Veškeré kabely v prostoru mezi buňkami 

jsou umístěné  v ochranné izolační  trubce,  rozvody v buňkách jsou v elektroinstalačních 

trubkách nebo kladeny na kabelových lávkách.

Dva  kusy  vertikálních  čerpadel  s ponořenou  hydraulikou  Caprari  P12CU  o 

jmenovitém výkonu 50 ls-1 s elektromotory Siemens 1LG4 500V 45 kW jsou osazeny na 

plovoucích pontonech. Jejich výkon se při společném spuštění vlivem průměru, délky a 

převýšení výtlačného řadu snižuje na celkových 80 ls-1. S armaturní buňkou jsou spojena 

pružnými plastovými řady PE280/PN10 (vyrobeny z polyethylenu, vnější průměr 280 mm, 

pracovní  tlak  až 1MPa).  Na hladině  je potrubí  podepřeno čtyřmi  plováky vytvořenými 
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z ocelových 200 litrových sudů. Pro každé čerpadlo je jeden ponton se dvěma sudovými 

plováky. Ponton se skládá z plováků, pochozí lávky a ocelového svařovaného rámu pro 

uchycení čerpadla.  Plováky jsou jednokomorové o průměru 800 mm a délce 3,5 metru 

s revizními vstupy. Mezi pontony je přechodová lávka opatřená řetízky zabraňujícími pádu 

osob pod hladinu. Mezi pontony a panelovou plochou je montážní lávka umožňující pří

stup obsluze k čerpadlům. Na pontonech a lávce je pevné zábradlí. Vzájemné spojení pon

tonů a lávky zajišťují oka a háky.  Na lávce jsou zavěšeny veškeré kabely potřebné pro 

provoz čerpadel. Kabely jsou vlečné a na vstupu do rozvodny opatřeny konektorem pro 

snazší výměnu a údržbu.

 
Obrázek č. 4: Pontony s čerpadly, výtlačné potrubí, přístupová lávka M. Turek

3.3 Kontroly, údržba

Součástí nového návrhu je i plán kontrol a údržby. Údržba a kontroly čerpací tech

niky PSČS se provádí dle Návodu pro obsluhu a údržbu zpracovaným výrobcem jednot

livých zařízení. Prohlídky pracovišť a zkoušky technických zařízení provádět v rozsahu 

stanoveném vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb [2]. Výsledky prohlídek a stanovená opatření se 

zapisují do Provozní knihy, která je uložena v místnosti čerpaře. Za provádění kontrol zod
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povídají mechanici strojní a elektro sekce Skrývka Družba, u nichž je také uložena pří

slušná  dokumentace,  směnový  technik  a  vedoucí  sekce  Skrývka  Družba.  Kontroly  se 

provádí v intervalu: směnový technik 1× za směnu, vedoucí sekce nebo jeho zástupce 1× 

za týden, mechanici strojní a elektro 1× měsíčně.  Kontrola retenční  nádrže se skládá z 

vizuální prohlídky okrajů svahů retenční nádrže, bezpečnostního přepadu a navazujícího 

odvodnění, stavu ohrazení nádrže, nežádoucích předmětů na hladině, množství usazeného 

materiálu v usazovací části retenční nádrže (zejména po přívalovém dešti), apod. Za zkouš

ku  technického  zařízení  je  zodpovědný  strojní  mechanik  sekce  a  provádí  se  jedenkrát 

ročně.  Ze zkoušky technického zařízení  se provede samostatný  zápis který je uložen u 

strojního mechanika sekce Skrývka Družba.

Zajištění pracoviště před nežádoucím spuštěním zařízení nebo úrazem el. proudem 

při opravách provádí provozní elektrikář tak, že vyjme silové pojistky pro dané zařízení a 

provede o tom zápis do Provozní knihy. Teprve poté je možno zahájit práce. Po ukončení 

prací provede provozní elektrikář odjištění a zápis do Provozní knihy. Při opravách elek

trických zařízení je nutné dodržovat levotočivý směr otáčení čerpadel.

Součástí protipožárních opatření je vybavení čerpovny dvěma kusy sněhových hasi

cích  přístrojů  s 1,5  kg  náplní  a  jedním  6  kg  práškovým  hasicím  přístrojem.  Práce 

s otevřeným  ohněm  se  řídí  interním  dokumentem  „Povolování  a  provádění  prací 

s otevřeným ohněm.“ 
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4 Celkové zhodnocení nového projektu 
Rozdíly mezi pomocnou čerpací sever před přestavbou a po přestavbě podle nové

ho projektu jsou značné.  Zlepšila  se kvalita čerpání důlních vod, šetří  se lidské zdroje, 

zlepšila se obslužnost čerpadel a dohled nad čerpáním. Nová čerpovna je i ekonomicky vý

hodnější.

4.1 Bezobslužný provoz

Hlavním rozdílem je bezobslužný  automatický systém čerpání. Nejen že odpadla 

povinnost čerpaře být po celou dobu čerpání přítomný na čerpací stanici, ale zlepšil se i 

komfort ovládání a kontroly čerpání. Čerpař využívá ke kontrole vzdálenou správu řídícího 

počítače na počítači, který je umístěn na přečerpávací stanici. Tam je také umístěna vzdá

lená správa hlavní čerpací stanice a tak má v jeden okamžik k dispozici provozní údaje ze 

všech tří čerpacích míst. Tím se velmi zvedla efektivita jeho práce. Průběžně monitoruje 

výšky hladin a provozní stavy a může případně okamžitě  reagovat na vzniklou nestan

dardní situaci. Při poruše zařízení má možnost na dálku severní ale i hlavní čerpovnu vy

pnout. 

Obrázek č. 5: Pracoviště čerpaře na PČS            M. Turek
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Přístup ke vzdálené ploše může mít každý zaměstnanec s přístupem na intranet a 

tak zařízení monitoruje například vedoucí sekce nebo mechanici. Řídící systém čerpovny 

zaznamenává doby čerpání jednotlivých čerpadel a úrovně hladin a předává je do výrobní

ho informačního systému. K dispozici  je graf pohybu hladiny.  Tím odpadá obsluze po

vinnost vést knihu čerpání.

Stará koncepce čerpání s pevným sacím potrubím ponořeným ke dnu retenční nádr

že  byla  méně  ekologická.  Naproti  tomu dnešní  čerpání  s plovoucími pontony zajišťuje 

čerpání vody z hladiny a tím pádem zbavenou těžších pevných částic. Nicméně i ty se za

chycují v prvním stupni retence odkud se v případě potřeby ve formě sedimentů vyvezou 

pomocnou mechanizací na výsypku. Čerpáním čistší vody z hladiny došlo ke zlepšení kva

lity vypouštěných důlních vod a ke zmenšení opotřebení čerpadel.

Dalším zlepšením je použití nové technologie, která není náchylná na poruchy tak 

jako původní zastaralá technika. To se týká jak použitých čerpadel tak i armatur. Plastové 

řady díky své pružnosti lépe odolává mechanickému namáhání než původní ocelové. Díky 

tomu se prostoje způsobené poruchou zmenšily na nulu. Pokud by se nějaká porucha vy

skytla, byla by do dvou let od předání stavby řešena v reklamačním řízení. Za osm měsíců 

provozu se ale žádná závažná porucha nevyskytla. 

4.2 Ekonomické zhodnocení

Rozdíl  ve  finančních  nákladech  mezi  starou  a  novou  technologií  je  patrný  při 

opravách. Zatímco poruchy staré technologie byly časté, nová je bezporuchová. Do nákla

dů na opravy se musí započítat nejen cena nového náhradního dílu ale i mzdové náklady 

pracovníků opravu provádějících. Dále se k opravě čerpadel též používala těžká technika. 

Například při poruše ložiska se z důvodu možného poškození ložiskového domku demon

tovalo celé čerpadlo a bylo odvozeno centrální údržbou k opravě do dílen. Pro demontáž 

čerpadla bylo zapotřebí autojeřábem demontovat střechu u buňky s čerpadlem. Čerpadlo na 

nákladním automobilu odvézt do dílen Po opravě opět namontovat autojeřábem čerpadlo a 

střechu  zpět.  Na  takovéto  opravě  se  zúčastnily  minimálně  dva  zámečníci  provádějící 

opravu, autojeřáb s jeřábníkem, nákladní automobil s řidičem. Při použití svářecích a páli

cích prací musel další pracovník držet požární hlídku a následný dozor dle interní směrni
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ce. V neposlední řadě nový náhradní díl vydává skladnice, kterou o víkendech, svátcích a 

noční směně přivezlo hotovostní vozidlo s řidičem. Z uvedeno příkladu je zřejmé, že za

jištění oprav starých poruchových čerpadel je nákladné nejen finančně, ale i logisticky. Ne

zřídka se stávalo, že než bylo čerpadlo opraveno, přetekla důlní voda přepadem do hlavní 

čerpací stanice. Tím se zbytečně HČS zatěžovala a opět se zvedaly náklady na čerpání 

z důvodu větší výtlačné výšky se dvěma stupni čerpání.

Původní čerpadla byla poháněna elektromotory o příkonu 80 kW. Nová čerpadla 

jsou poháněna motory s příkonem 45 kW. Z toho je zřejmé, že nasazením moderní techno

logie vznikla i úspora nákladů na elektrickou energii. A to při zachování stejného maxi

málního čerpaného množství důlních vod. 

Nasazením moderních technologií pro monitoring a  provoz čerpací stanice sever, 

ale i na hlavní a přečerpávací stanici se  ušetřily finanční náklady na pracovní sílu. Při 

deštivém počasí bylo totiž dříve nutné mít severní čerpací stanici po dobu čerpání trvale 

obsazenou obsluhou. Z důvodu velikých vzdáleností mezi čerpovnami nemohl čerpař ob

sloužit jinou čerpovnu ani v přestávkách mezi vyčerpáním a znovu nastoupáním hladiny. 

Další  čerpař  proto střídavě obsluhoval  hlavní  a přečerpávací  stanici.  Dnes všechny tři 

čerpací  stanice  monitoruje  jeden  čerpař  z přečerpávací  stanice.  Tím vznikla  úspora  na 

mzdové nároky jednoho pracovníka po jednu třetinu roku. Při mzdových výdajích na pra

covníka v průměru 500 000 Kč ročně, můžeme vyčíslit úsporu za pracovní sílu na 150 000 

Kč ročně.

4.3 Ovládání, obsluha

Nová čerpovna pracuje ve třech  režimech.  Zcela  automatický provoz,  místně  ovládaný 

provoz ve vazbě a místní provoz v debloku.

4.3.1 Automatický provoz

Pro správnou funkci automatického provozu se měří výška hladiny,  tlak čerpané 

vody, vnitřní a vnější teplota, teplota vinutí motorů, poloha klapek a proudy čerpadel. Výš

ka  hladiny  je  měřena  ultrazvukovým čidlem a  havarijní  hladina  je  spínána  plovákem. 

Všechny tyto  veličiny vyhodnocuje řídící  systém v trafokiosku. Řídící  systém je použit 
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GE IP – dříve GE Fanuc. Ten je osazen I/O kartami, kartami pro analogové vstupy a proce

sorem řady IC200. Na rozvaděči je umístěn Quick View panel pro nastavování provozních 

hodnot, sledování provozních stavů a vyhodnocování poruch systému.

V automatickém provozu běží čerpání v sekvenčním provozu. Jedna sekvence úko

nů je pro spouštění čerpání a druhá pro odstavení čerpadel z provozu. Při nastoupání hladi

ny na spouštěcí mez 385,3 m n. m. se sepne první navolené pracovní čerpadlo. Čerpání za

číná vždy do zavřené klapky na výtlaku z důvodu zabránění zpětného rázu tlaku vody ve 

výtlačném řadu do čerpadel. Po stoupnutí odběrového proudu čerpadla na 95% se klapka 

postupně otevře a na základě povelů z ŘS svým natáčením stále udržuje odběr motoru na 

95% po celou dobu čerpání. Jestliže výkon čerpadla nestačí a hladina nastoupá do druhé 

spouštěcí úrovně 385,8 m n. m., spustí ŘS rezervní čerpadlo. 

Při zčerpání hladiny na první vypínací mez 384,8 m n. m. se nejdříve uzavře klapka 

na výtlaku a pak se vypne rezervní čerpadlo. Pokles hladiny na 384,3 m n. m. způsobí za

vření klapky a vypnutí pracovního čerpadla. Při vnější teplotě menší než 2°C ŘS otevře 

servoventil  výtlačného řadu a z potrubí se vypustí  odtokovou trubkou voda do retence. 

Tento ventil zůstává otevřen až do doby dalšího spuštění pracovních čerpadel.  Když je 

menší přítok a hladina na druhou spínací úroveň nestoupne, protože k čerpání stačí výkon 

jednoho čerpadla, spíná pouze pracovní čerpadlo. Pracovní čerpadlo řídící systém mění na 

rezervní v týdenních cyklech. Je možné nastavit i podle evidovaných motohodin. Pracující 

čerpadlo je automaticky odstaveno při zapůsobení elektrických ochran motoru, překročení 

teploty vinutí motoru. Pokud pracuje v té době pouze jedno čerpadlo, automaticky se zapne 

rezervní čerpadlo. Tato skutečnost je signalizována obsluze.

4.3.2 Místně ve vazbě

Při místním ovládání ve vazbě, přepne obsluha přepínač na panelu ovládání v arma

turní buňce do polohy ručně – vazba. Pak může obsluha zahájit sekvence pro spouštění 

nebo odstavení čerpadel bez nutnosti dosažení spouštěcích, nebo vypínacích hladin. 
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4.3.3 Místně v debloku

Jestliže obsluha přepne na panelu ovládání přepínač do polohy ručně – deblok může 

zapínat a vypínat čerpadla a ovládat servoventily bez návaznosti na provozní stavy jednot

livých zařízení. V tomto režimu obsluha využívá ke správnému ovládání výstupy čidel na

táčení servopohonů klapek a činnosti čerpadel umístěných na panelu ovládání. Mezi za

pnutím čerpadla a otevřením klapky na výtlaku musí vyčkat pět vteřin. Při ukončení čerpá

ní nejdříve uzavře ventil výtlaku a následně vypne motor čerpadla. Při teplotách pod 2°C 

otevře obsluha výpustný ventil výtlačného řadu, zapne topení v armaturní buňce a zapne 

čeřící čerpadlo. Tím zamezí zamrznutí pontonů s čerpadly. V intervalu pěti hodin musí ob

sluha na 15 minut spustit čerpadla do otevřených ventilů. Ovládání v debloku se nedoporu

čuje z důvodu možné chyby obsluhy, která může vést k havarijnímu stavu čerpovny. 

Obrázek č. 6: Místní ovládací panel, hladinoměr M. Turek

Jiné manipulace  pro uvedení  do provozu nebo odstavení  mimo provoz jsou za

kázané. Rovněž je zakázáno obsluhám zasahovat do elektrických rozvodů. Není dovoleno 

manipulovat se zařízením osobám neznalým a neoprávněným a provádět manipulace, které 

by mohly zařízení ohrozit. 

2012 22



Martin Turek: Přestavba čerpací stanice důlních vod na dálkově řízenou

4.4 Povinnosti obsluhy

Kromě obecných zásad o dodržování bezpečnosti ochrany a zdraví je dále obsluha 

čerpací stanice povinna:

- oznamovat všechny závody, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních 

pracovníků a pokud možno je ihned odstraňovat. 

- používat při práci předepsané ochranné pracovní pomůcky a dbát na to aby byly 

v bezvadném stavu

- provádět pravidelně kontroly bezpečnostních a pojistných zařízení a vést o tom zá

znamy

- pravidelně kontrolovat měřicí okruhy a měřicí čidla

- při vzniku havárie o tom neprodleně informovat směnového mistra a hlavního dis

pečera

4.5 Návrh zlepšení do budoucna

Pro další provoz navrhuji dvě vylepšení. Zdvojit napájení čerpací stanice a vyměnit 

výtlačný řad.

Z vývodu číslo 15-6R51 není napájena pouze severní čerpací stanice, ale i nedaleko 

pracující zakladač. Z místně provozních podmínek vyplývá, že se postupem času na tento 

vývod připojí ještě lopatové rypadlo E2,5. Při poruše na kabelovém vedení k těmto strojům 

dojde také k výpadku čerpání na PČS-Sever a tím k přetečení důlních vod na hlavní čerpa

cí stanici. Doporučuji proto z nedalekého výškového vedení 6kV přivést záložní napájecí 

kabel a tím napájení zdvojit, tak jak je povinností u hlavních čerpacích stanic. Vsazením 

křížového odpojovače by bylo možné jednoduše, bezpečně a rychle mezi jednotlivými vý

vody přepínat a zajistit aby byla čerpovna vždy připojena k el. síti.

Další vylepšení vidím ve výměně stávajícího ocelového výtlačného řadu o průměru 

250 mm za plastové potrubí s větším průměrem. Volil bych takový průměr, který dovolí 

využít maximální výkon čerpadel. Kapacita čerpaných vod by se zvedla ze současných 80 
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ls-1 na 100 ls-1. Plastové potrubí mimo jiné lépe odolává opotřebení způsobeným čerpáním 

pevných látek a  nepodléhá  korozi.  Současně bych vybudoval  novou uklidňovací  jímku 

s přepadem, tak aby čerpaná důlní voda odtékala do recipientu pouze gravitačně.
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Závěr
Provozovatel severní pomocné čerpací stanice na lomu Družba přistoupil k rekon

strukci  z důvodu zastaralého strojního zařízení  a zhoršené ekonomiky provozu původní 

čerpovny.  Přestavba  oba  tyto  aspekty  zlepšila  a  přinesla  navíc  i  ekologičtější  čerpání 

důlních vod. Dalším zlepšením je zapojení čerpovny do výrobního informačního systému. 

Nová čerpovna také vyhovuje přísnějším nárokům na legislativu, která v době uvedení pů

vodní  čerpovny  do  provozu  nebyla  platná.  Splňuje  nejpřísnější  požadavky  na  čerpání 

důlních vod českého i evropského práva.

Po  ekonomické  stránce  je  nová  čerpovna  daleko  úspornější.  Tím že  se  opravy 

strojního zařízení a zařízení elektro snížily na minimum, snížily se i náklady na opravy 

včetně dodatečných nákladů na čerpání důlních vod z hlavní čerpací stanice. Snížením po

čtu obsluhujících pracovníků se snížily i mzdové náklady. Peníze šetří nové zařízení i tím, 

že bylo použito strojů s nižší vlastní spotřebou elektrické energie.

V další řadě došlo ke zlepšení kvality  důlních vod vypouštěných do recipientu. 

Toho bylo dosaženo jednak použitím čerpadel umístěných na plovoucích pontonech, místo 

původních pevných sacích košů a také vyčištěním odkalovací  a retenční nádrže s prove

dením úprav dna a boků. 

Myslím,  že se původní záměr investora o zkvalitnění  čerpání  důlních vod z po

mocné severní čerpovny povedl, i když je zde ještě prostor pro další zlepšení.
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