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Summary 

In the first part of this work, I would like to draw attention to the development, 

which in recent times through the machine auxiliary machinery and explain the purpose for 

which these machines are used. Next, I went on proposals which could be modernized and 

apply new technology to machines used in the auxiliary machinery Vrbenský of DTS, Inc., 

in order to increase productivity and safety of these machines and then also reduce the risk 

of environmental pollution. 

Keywords: new technologies, productivity, safety 

 

 

  Anotace 

V první části této práce bych chtěl upozornit na vývoj, kterým v poslední době 

procházejí stroje pomocné mechanizace a vysvětlit k jakému účelu se tyto stroje používají. 

Dále bych pokračoval návrhy, kterými by bylo možné modernizovat a aplikovat nové 

technologie na stroje pomocné mechanizace používané ve společnosti DTS Vrbenský a.s., 

tak aby se zvýšila produktivita a bezpečnost těchto strojů a následně se také snížilo riziko 

zatížení životního prostředí. 

Klíčová slova: nové technologie, produktivita, bezpečnost 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

České zkratky 

 

PM  Pomocná mechanizace 

DPD  Dálková pasová doprava 

MTH  Motohodina 

VÚHU  Výzkumný ústav hnědého uhlí 

PHM  Pohonné hmoty 

PPO  Pravidelná preventivní oprava 

EU  Evropská unie 

 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

HEUI  Hydraulic Electronic Unit Injektion 

MEUI  Mechanically Electronic Unit Injektion 

ACERT Advanced Combustion Emissions Reduction Technology 
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Úvod 

V této bakalářské práci bych chtěl popsat a navrhnout řešení, která by pomohla 

k hospodárnějšímu využívání strojů pomocné mechanizace ve společnosti DTS Vrbenský 

a.s.  

V první části této práce bych se chtěl věnovat popisu a účelu jednotlivých strojů 

pomocné mechanizace a také připomenout historii a vývoj, kterým tyto stroje prošly. 

V poslední době bylo dosaženo obrovského pokroku v modernizaci a zavádění nových 

technologických systémů v provozu zemních strojů. Nové technologie zvyšují 

hospodárnost provozu, a proto bych se v další části této práce zaměřil na návrhy, které by 

přispěly zejména ke snížení nákladů na provoz strojů, zvýšení výkonnosti a omezení 

znečištění životního prostředí. 

Dále bych chtěl upozornit na důležitost pravidelných preventivních prohlídek strojů 

pomocné mechanizace, jejímž dodržováním a důsledným prováděním lze výrazně snížit 

poruchovost strojů, a tak zároveň snížit náklady na provoz a opravy. 

V neposlední řadě bych chtěl připomenout, že modernizací vozového parku a 

dodržováním předpisů vztahujících se k provozu strojů pomocné mechanizace lze při 

provozování těchto strojů výrazně zvýšit bezpečnost. 
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1 Účel a historie strojů pomocné mechanizace 

 

1.1 Pomocná mechanizace 

Pod pojmem pomocná mechanizace se rozumí úsek například uhelných společností, 

pod který spadá technika zemních a stavebních strojů, které zajišťují provoz 

technologických celků při těžbě ložisek nerostů. Jedná se zejména o dozery, rýpadla, 

nakladače a jednoúčelové stroje, jimiž jsou překladače pasových dopravníků a čističe 

těchto dopravníků. 

 

1.2 Historie a vývoj strojů pomocné mechanizace   

Již v dávných dobách si člověk snažil ulehčit namáhavou práci používáním 

vylepšeného nářadí. Toto nářadí můžeme považovat jako předchůdce zemních strojů. Jako 

pohon byla využívána domácí zvířata, která později nahradil vynález parního stroje, jimž 

byly poháněny opravdu výkonné stroje. Dalším významným krokem ve vývoji zemních 

strojů byl vynález spalovacího motoru, který umožnil zmenšení pohonné jednotky a tedy i 

celého stroje. S tím souviselo i snížení počtu osob obsluhující tyto stroje. Diesel motor se 

jako pohon zemních strojů osvědčil až do dnešní doby. Na obrázku č. 1 je znázorněn jeden 

z předchůdců dnešních moderních strojů, dozer sovětské značky DT-75. 

V posledních letech prošly zemní stroje velkými změnami, které se týkají zejména 

vnitřních konstrukcí těchto strojů, zvýšením výkonnosti a také změny designu.  

 

Obr. č. 1, Dozer DT-75  [vlastní foto] 
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2 Stroje používané ve společnosti DTS Vrbenský a.s.  

 

Společnost DTS Vrbenský a.s. byla založena v roce 1995 jako stoprocentní dceřiná 

společnost bývalé Mostecké uhelné a.s. (nyní Czech Coal). Tato společnost byla založena 

s cílem poskytovat služby v oborech zemních prací a nákladní dopravy pro mateřskou 

společnost, ale i pro externí zakázky mimo společnost Czech Coal. Specializací společnosti 

je zejména sanace a následná rekultivace ekologických škod, které vznikly předchozí 

těžbou. Z nejvýznamnějších zakázek, které byly v tomto oboru prováděny, bych jmenoval 

například rekultivaci  Střimické výsypky na Mostecku, rekultivaci dolu Obránců Míru a 

lomu Vršany. Nejvýznamnějšími zakázkami v současné době jsou sanace a rekultivace 

severozápadních svahů lomu ČSA a rekultivace lomu Vršany 7.etapa. 

 

V současné době se ve společnosti DTS Vrbenský a.s. používají stroje 

nejvýznamnějších světových výrobců zemních strojů. Dozery, rypadla a kolové nakladače 

jsou ve společnosti  zastoupeny zejména dvěma světovými výrobci zemních strojů a to 

americkou firmou Phoenix–Zeppelin a japonskou firmou Komatsu. Dampry a nákladní 

automobily jsou zastoupeny švédskou značkou Volvo. V neposlední řadě bych chtěl také 

připomenout, že ve společnosti se i nadále používají stroje ruské výroby DET 250, které se 

stále využívají k překládání dálkových pasových dopravníků (DPD).  
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2.1 Dozery   

Ve společnosti DTS Vrbenský a.s. jsou využívány dozery o výkonu 80-450 kW a 

hmotnosti 10-70t. Dozery jsou zemní stroje, které slouží zejména k rozprostírání a 

přemísťování zemin. V důlních provozech jsou používány hlavně k úpravě terénu pro 

velkorypadla a zakladače. K těmto pracím se využívají stroje CAT D8T [Obr.č.2] a 

Komatsu D155 o hmotnosti 40t, výkonu 240kW  a objemu radlice 12m³. Při úpravě cest a 

pomocných pracích přestaveb dálkových pasových dopravníků se využívají dozery o 

hmotnosti 13 až 19t a o výkonu 90 až 140 kW a s pluhy o objemu 3 až 4m³ u některých 

strojů s pluhy úhlově nastavitelnými. Dále se dozery využívají při rekultivačních a 

sanačních pracích při úpravě terénu po těžbě. Na externích zakázkách tyto stroje nachází 

uplatnění při úpravě ploch pro stavby. [ 1 ] 

 

 

Obr.č.2, Dozer CAT -D8T [vlastní foto] 

  

Největší dozer, který se ve společnosti DTS Vrbenský a.s. využívá, je dozer 

japonské společnosti Komatsu  D375–A5 o výkonu 474kW, hmotnosti 70 tun a objemu 

radlice 22m³.  Dozer, který je znázorněn na obrázku č.3.se používá k hrnutí a přemisťování 

velkých objemů materiálu. V zadní části tohoto stroje je umístěn třínožový rozrývač, 

kterým díky velké rypné síle může rozrušovat velmi pevné materiály. V současné době 

jsou stroje tohoto typu využívány i k takovému rozrušování materiálu, kde dříve byly 

využívány trhací práce. K těmto pracím se využívá zejména z ekonomických důvodů, kdy 

náklady na provoz dozeru jsou menší než náklady na provádění trhacích prácí.  
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Při rozrušování materiálu dozerem nedochází také k velkému hluku, otřesům a 

rozletu rozrušeného materiálu.  

Z tohoto důvodu se tento dozer využíval také na několika externích zakázkách. Na 

jedné zakázce bylo potřeba rozrušovat materiál v hustě obydlené části hlavního města 

Praha, a to při přípravě prostoru pro hloubení tunelu Blanka.  

 

 

 

Obr. č.3, Dozer Komatsu D375-A5 [vlastní foto] 
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2.3 Hydraulická lopatová rypadla 

Ve společnosti jsou lopatová rypadla velmi rozšířena a využívána. Dle podvozku 

můžeme rypadla rozdělit na pasová a kolová. Tyto stroje rozpojují, nabírají, nakládají nebo 

přemísťují cyklickým způsobem horniny nebo jiné hmoty. Dle typu pracovního nástroje 

mohou provádět i další činnosti. Příkopovou lopatou provádět hloubení a rozšiřování 

odvodňovacích kanálů. S lopatou, která má namontován hák, provádět jeřábnické práce. 

Dále můžeme využít při bouracích pracích hydraulické kladivo a na povrchových lomech 

se používají také k čištění DPD pomocí speciálně upravených lopat. 

2.3.1 Výrobci rypadel v ČR  

Výrobce rypadel České republiky zastupují dvě značky a to UNEX, který je 

zastoupen zejména velkými a středními rypadly DH641 a DH441 o hmotnosti 20 až 35 

tun. A firmou Sennebogen a jejím strojem SR15, který se s hmotností 17 tun řadí mezi 

malá rypadla. Tyto stroje už v dnešní době přestávají splňovat požadavky na produktivitu, 

bezpečnost, splňování emisních norem, a protože jejich výrobci již nepokračují ve vývoji a 

výrobě nových modelů, jsou nahrazovány stroji zahraničních výrobců. 

2.3.2 Výrobci rypadel v zahraničí  

Jedním z nejvýznamnějších zahraničních výrobců rypadel, který je zastoupen ve 

společnosti, je firma Komatsu. Tato firma využívá dlouholeté zkušenosti s výrobou 

pasových rypadel. Její nejmodernější řada v hmotnostních  kategoriích 13 až 204 tun 

vyniká vysokými výkony motoru, který je propojen s promyšleným elektronickým 

ovládáním stroje. Tyto stroje splňují náročné požadavky na bezpečnost a komfort obsluhy. 

Tato firma je zastoupena modely PC290  o výkonu  149kW , hmotnosti 30tun a 

objemu lopaty  2m³  a dále modelem PC340 o výkonu 194 kW, hmotnosti 35 tun a objemu 

lopaty až 3m.³ [ 7 ]         
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2.4 Nakladače lopatové 

Lopatové nakladače jsou stroje svou konstrukcí uzpůsobené pro nabírání, přenesení 

a uložení materiálu na místo nebo na dopravní prostředek. Hlavním pracovním zařízením 

lopatových nakladačů je lopata. Objem lopaty, doba pracovního cyklu, schopnost strojníka 

a organizace práce určují výkonnost nakladače. Dle podvozku můžeme nakladače rozdělit 

na pasové a kolové. Ve společnosti DTS Vrbenský se používají kolové nakladače 

amerického výrobce Phoenix-Zeppelin. Tato firma vyrábí kolové nakladače mnoha 

váhových a výkonnostních kategorií. Největší kolový nakladač tohoto výrobce je 

zastoupen typem 994F o výkonu 933 kW, hmotnosti 187t a objemu lopaty 18m³. V naší 

společnosti jsou používány dva typy nakladačů, a to 970F a 980G (Obr.č.4) o nosnosti 19 a 

22t a o objemu lopaty  5 a 7 m³. [ 6 ] 

 

 

Obr.č.4 Kolový nakladač 980G [vlastní foto] 
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2.5 Dampry 

Nejnovějším typem strojů, které se ve společnosti DTS Vrbenský používají, jsou 

dampry.  

2.5.1 Dampry s pevným rámem 

Dampry s pevným rámem, které jsou určeny pro převoz zemních a skalních hornin, 

jsou robustní a velkokapacitní. Mají velký motorický a brzdný výkon. Jsou vhodné pro 

dopravní vzdálenosti nad 1km v terénu s tvrdým podkladem. V měkkém podloží mají tyto 

stroje problémy a klesá jejich přepravní produktivita.  Největší damper s pevným rámem 

na světě vyrábí německá společnost  Liebherr. Stroj s označením T282 má maximální 

hmotnost 592t a výkon 2 722 kW. Ve společnosti DTS Vrbenský a.s. dampry s pevným 

rámem doposud nenašly uplatnění. 

2.5.2 Dampry s kloubovým rámem 

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

velká kola, nízké měrné tlaky na půdu a s pohony náprav 6x6 jsou velmi vhodné pro 

provoz v nejtěžším terénu. Kloubový mechanismus umožňuje stálý kontakt hnacích kol se 

zemí i ve velmi nerovném terénu.  Ve společnosti jsou v současné době využívány dampry 

švédské společnosti Volvo, a to dampry  A25D  odpružené, třínápravové s kloubovým 

řízením o nosnosti 24t a nákladovým objemem 15m³. [ 4 ] Využití nacházejí při deponii 

štěrkozeminy na předpolí dolu Šverma a při sanaci severozápadních svahů dolu ČSA.  

 

      Obr.č.5, Úprava svahů dolu ČSA - Dampry [vlastní foto] 
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3 Návrh hospodárnějšího využití strojů PM 

 

3.1 Úspory a kontrola spotřeby paliva 

3.1.1 Rekonstrukce strojů DET 250 

Již v devadesátých letech minulého století se ve společnosti začalo s výzkumem, 

který měl za cíl snížit spotřebu paliva a snížit emise výfukových plynů u provozovaných 

strojů. Jednalo se zejména o stroje ruské výroby  DET250 překladač DPD. Původní motory 

V30B byly během rekonstrukce nahrazovány novými motory LIAZ M2 650. Tato 

rekonstrukce pomohla zejména snížit spotřebu paliva o cca 10 litrů /mth, a zároveň došlo 

ke snížení spotřeby motorového oleje, prodloužení životnosti motorů a snížení nákladů na 

jejich opravy. 

V neposlední řadě rekonstrukce měla také velký význam v oblasti zlepšení 

pracovního a životního prostředí. Z výsledků měření škodlivin, provedených pracovníky 

Výzkumného ústavu hnědého uhlí se sídlem v Mostě, bylo u strojů s motorem LIAZ 

zjištěno snížení koncentrace škodlivých látek mimo stroj při provozu až 4x nižší a v kabině 

řidiče až 2x nižší než u původního stroje. Výměnou těchto motorů se docílilo také snížení 

hluku mimo stroj a v kabině strojníka. Velice příznivě se projevilo také směřování výfuku 

vzhůru nad stroj (Obr.č.7), místo výfuku na původním stroji vyvedeném do stran (Obr.č.6), 

což bylo pro pracovníky pohybující se v okolí stroje velice nepříjemné.  

 

 

     

 Obr.č.6, Dozer DET 250 (boční výfuk)        Obr.č.7, DET250  (úprava motoru) [vlastní foto] 
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                3.1.2 Úspora paliva při obnově vozového parku 

Spotřebu paliva je možné snížit obnovováním vozového parku a nákupem nových 

strojů s moderními palivovými systémy. Ve společnosti se v současnosti používají na 

strojích Komatsu systémy vstřikování paliva Common Rail  a na strojích CAT systémy 

HEUI, MEUI a ACERT. Tyto motory jsou vybavené elektronickou řídící jednotkou, která 

reguluje dodávku paliva, přívod a proudění vzduchu. Přesné řízené vícebodové vstřikování 

paliva má za následek snížení emisí, spotřebu paliva a zvýšení výkonu motoru. [4] 

3.1.3 Kontrola spotřeby paliva 

Z důvodu kontroly úspory paliva se ve společnosti zavádí taková opatření, která 

mají za cíl sledovat zvýšení spotřeby paliva, vznikajících zhoršením technického stavu 

vozidla nebo odcizením pohonných hmot. 

 Technické zabezpečení palivových nádrží na jednotlivých strojích spočívá zejména 

v zajištění a uzamčení nalévacích hrdel a odkalovacích ventilů palivových nádrží. 

Pokud je to možné i v zabezpečení ostatních částí stroje, u kterých je 

pravděpodobnost odcizení pohonných hmot. 

 Dalším krokem ke sledování spotřeby paliva je stanovení limitu průměrně spotřeby 

paliva a sledováním a vyhodnocením měsíčních odchylek od těchto limitů. Tento 

druh kontroly je ovšem nepřesný, protože je velmi ovlivněn pracovním prostředím 

a terénem, ve kterém stroj pracuje. Dále je spotřeba paliva také ovlivněna 

technikou práce a jízdou jednotlivých strojníků. 

 

Tab. č.1, Normy spotřeby paliva jednotlivých strojů 

Typ  

stroje 
Norma (l) 

Typ 

 stroje 
Norma (l) 

Typ 

 stroje 
Norma (l) 

D8T 40  DH 441 22 CAT 980 20 

D6R 19 SR 15 11 CAT 970 15 

D65 17  PC 340 20 D375-A5 65 
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 Přesnější kontrolu spotřeby paliva lze provádět již na zmiňovaných moderních 

strojích s elektronickým vstřikováním paliva a záznamem o spotřebě paliva do 

počítače stroje. Na všech strojích společnosti DTS Vrbenskýa.s.je namontován 

systém ProTank zaznamenávající veškeré transakce tankování na jednotlivých 

strojích. Jednotlivá tankování lze porovnat se skutečnou spotřebou stroje udanou 

v počítači a případné odchylky vyhodnocovat. Nejmodernější stroje výrobců 

Komatsu a Phoenix-Zeppelin již jsou vybaveny monitorovacími systémy a GPS, u 

nichž lze data o spotřebě paliva, poloze stroje, teploty provozních náplní a činnosti 

stroje sledovat přímo v počítači provozovatele těchto strojů. Společnost Phoenix-

Zeppelin využívá systém Vision Link. (Obr.č.8) [ 4 ] 

 

 

 

Obr.č.8 Kontrola spotřeby paliva  [Vision Link – Phoenix-Zeppelin] 
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 Pro sjednocení všech těchto jednotlivých způsobů kontroly spotřeby paliva bych 

doporučoval systém TDM, který lze využít jednak na starší typy strojů, tak i na 

moderní stroje a je již v současné době zkoušen na některých strojích společnosti. 

Základem tohoto systému je sledování spotřeby paliva v závislosti na otáčkách 

motoru a také zabudovaný hladinoměr v palivové nádrži, který identifikuje 

okamžitý úbytek paliva nejen během jízdy, ale i po odstavení stroje (graf 

okamžitého úbytku paliva znázorněn na obrázku č.9). Veškerá data jsou přenášena 

do počítače provozovatele stroje. Ten současně může být informován o úbytku 

paliva v reálném čase na mobilní telefon prostřednictvím alarmované krátké 

textové zprávy.[ 8 ] 

 

 

 

Obr.č.9, Záznam o úbytku paliva - TDM [GX  Solutions, a.s] 
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3.2 Podvozkové části  

Pásy strojů přenášejí na půdu hmotnost celého stroje a síly způsobené hnacími 

mechanismy. Produktivita pasových strojů silně závisí na typu a stavu stávajícího 

podvozku a až 50% nákladů na opravy stroje připadá na podvozkové části. Z tohoto 

důvodu by se měla věnovat maximální pozornost při výběru typu podvozku a kontrole a 

údržbě částí sytému.  

Nejdůležitější činností při údržbě je správné napnutí pasů podvozku. Při provozu 

v různých podmínkách je třeba sledovat správné napnutí pasů, které mají mít mezeru 

průvěsu mezi horními vodícími kladkami a předním vodícím kolem přibližně 30-50 mm. 

Dalším důležitým krokem kontroly podvozku je kontrola těsnosti vodících kol, 

pojezdových kladek a pouzder řetězů.  Včasné zjištění úniku oleje u těchto častí zabrání 

dalšímu poškození systému podvozku a navýšení nákladů na jeho opravy. 

Po opotřebení pouzder řetězů je z ekonomického hlediska vhodné tyto pouzdra po 

rozebrání otočit a řetězy pasů dále používat. Takto se prodlouží životnost podvozku. 

Výrobce dozerů Phoenix-Zeppelin vyvinul nový typ podvozku tzv. systém ONE. U tohoto 

typu podvozku se pouzdra řetězů při jízdě otáčí. Z důvodu rovnoměrného opotřebení 

pouzder se prodlužuje životnost podvozku a odpadají náklady na demontáž pasů a otáčení 

pouzder řetězu. Z tohoto důvodu se zkracuje také doba prostoje stroje. Z ekonomického 

hlediska bych doporučoval při následujících výměnách podvozkových částí používat tento 

typ podvozku. 

Pro zjištění technického stavu, opotřebení podvozkových částí a následného plánu 

nákladů na podvozkové části, se provádí pravidelné měření těchto částí. (Příloha č.4) 

 

3.3 Provozní náplně  

Pro bezporuchový provoz strojů pomocné mechanizace, je velmi důležité dodržovat 

pravidelné výměny provozních náplní. U moderních zemních strojů jsou již většinou 

prodlouženy intervaly výměny motorových olejů z 250 Mth na 500 Mth. Ve společnosti se 

na některých strojích začínají používat hydraulické oleje, které mají prodloužený interval 

z 2000 Mth na 3000 Mth. Prodloužení těchto intervalů zkracuje dobu odstavení stroje 

z důvodu údržby a snižuje náklady na údržbu. 
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3.4 Univerzálnost strojů 

Univerzálností se rozumí možnost použití stroje k různým činnostem s možností 

výměny pracovního nástroje.  

3.4.1 Překladač dálkových pasových dopravníků 

V současné době se provádí postupné nahrazování strojů ruské výroby DET250 – 

překladač DPD. Tyto stroje jsou z důvodu velmi dobré průchodnosti v těžkém terénu a pro 

jejich výkon velmi vhodné pro překládání DPD. Mezi dnešními výrobci zemních strojů se 

hledá obtížně optimální náhrada. Avšak z důvodu nedostupnosti a stále stoupajících cen 

náhradních dílů a s tím související zvýšení provozních nákladů, je náhrada nevyhnutelná.   

Překladače DPD jsou stroje s velkými prostoji. Jejich jednorázové použití pouze 

pro přestavby DPD, které se provádějí stále v delších časových intervalech, je činí 

ekonomicky nevýhodnými. Proto se hledá nejvhodnější výrobce, který zaručí univerzálnost 

stroje s možností co nejrychleji demontovat překládací zařízení a v době, kdy není toto 

zařízení potřebné, namontovat pluh a stroj využívat k hrnutí. 

Ve společnosti se nyní využívá stroj D8T amerického výrobce Phoenix-Zeppelin. 

Na tomto stroji je namontováno překládací zařízení DPD, tak aby po jeho demontáži bylo 

možné namontovat a dále používat pluh. Tato výměna pracovního zařízení je u tohoto 

stroje, ale ještě stále časově nevýhodná a technicky náročná. 

 Další řešení dané problematiky bych viděl u německého výrobce stavebních strojů 

Liebherr. Prototyp překladače DPD již využívá v provozech svých hnědouhelných dolů 

německá společnost Mibrag. Tento stroj je už lépe technicky vybaven pro výměnu 

překládacího zařízení. Jedná se zejména o rychle odpojitelný hydraulický systém a 

hydraulické podpěry pro odstavené překládací zařízení. 

3.4.2 Rychloupínací zařízení 

Zejména u rypadel nasazovaných na externích zakázkách, kde je potřebná častá 

výměna pracovních nástrojů, jako jsou například různé objemy a typy lopat, je velmi 

výhodné používat rychloupínací zařízení pracovních nástrojů. Toto zařízení usnadní práci 

strojníkovi a zkrátí prostoj stroje způsobený výměnou pracovního nástroje. 
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3.5 Komfort obsluhy stroje 

Komfort a pohodlí obsluhy stroje ovlivňuje také produktivitu práce. V této oblasti 

došlo v posledních letech k velkému pokroku. Současné moderní odhlučněné a 

klimatizované kabiny zaručují pohodlí i v nejnáročnějších pracovních podmínkách. 

Prostorné kabiny s  optimálně usazenými sedačkami zaručují spolehlivý výhled na 

pracovní nástroje, a tak umožňují osádce provádět přesnější provedení zadaných úkonů. 

Současní výrobci stavebních strojů přicházejí na trh s novými technologiemi, umožňující 

stále lepší výhled z kabin strojů. Americký výrobce Phoenix-Zeppelin u nového modelu 

D7E změnil způsob zvedání pluhu. Stávající dva hydraulické válce zvedání pluhu nahradil 

jedním středovým a tím umožnil lepší výhled na krajní části pracovního nástroje. Japonský 

výrobce strojů Komatsu upravil u svého modelu D51 chlazení motoru montáží chladiče do 

zadní části stroje. Tímto umožnil snížení přední části a zlepšil výhled tímto směrem. 

Uložení chladiče v zadní části stroje znázorněno na obrázku číslo 10. Tato vylepšení 

výrazně zvyšují efektivitu a bezpečnost na pracovišti, protože osádka stroje má mnohem 

lepší výhled na objekty nacházející se na pracovišti. [ 4 ] 

 

     
 

 

Obr.č.10, Dozer Komatsu D51 [WWW. Kuhn-Bohemia.cz] 
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Ve společnosti se pro dobré pracovní podmínky obsluhy stroje již realizovalo 

mnoho návrhů i investovalo mnoho peněz, ale dle mého názoru, je stále co zlepšovat. Již se 

stalo samozřejmostí nakupovat stroje vybavené klimatizací, ale u některých starších typů 

strojů stále tato výbava chybí. Myslím, že v provozech s vysokou prašností v letních 

měsících a s vysokými teplotami vně a hlavně ve vnitřní části kabiny je nutné do těchto 

strojů dodatečně klimatizace namontovat. Toto řešení bych viděl zejména u starších strojů 

sovětské výroby DET 250. 

Naopak v zimních měsících by bylo určitě výhodné zejména do strojů využívaných 

ve směnných provozech montovat nezávislé teplovzdušné topení.  Při nočních směnách, 

kdy stroje nejsou celou směnu využívány se často  stává, že obsluhy strojů nechávají běžet 

motory na volnoběh a tak zbytečně spotřebovávají palivo a zkracují životnost motoru, bych 

viděl toto řešení jako velmi výhodné z důvodu zvýšení komfortu obsluhy a snížením 

spotřeby paliva. 

Dalším řešením ke zvýšení komfortu, pro obsluhy strojů ve společnosti DTS 

Vrbenský a.s., ale i bezpečnosti na daném pracovišti bych viděl v dodatečném vybavení 

kamerovým systémem v zadních částech strojů. Tento kamerový systém by umožňoval 

obsluze na monitoru umístěném v kabině dokonalý výhled do zadního pracovního prostoru 

stroje. 
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3.6 Údržba strojů PM 

K zajištění spolehlivosti provozu a bezpečného technického stavu strojů pomocné 

mechanizace musí být prováděna jejich odborná pravidelná údržba a opravy. 

Údržby a opravy strojů se provádějí: 

 Preventivně, na základě předem stanoveného plánu dle ujetých motohodin 

jednotlivých strojů. Intervaly pravidelné údržby budu podrobněji popisovat 

v kapitole 3.6.1. 

 Na základě výsledků pravidelných technických prohlídek a zkoušek. 

 Průběžně podle návodu výrobce stroje. 

 V případě poruch nebo poškození mechanizmů či konstrukce stroje. 

Údržbářské a opravárenské práce musí být prováděny odborně v souladu s technickou 

dokumentací opravovaných strojů. 

    3.6.1 Intervaly pravidelné údržby a prováděné práce 

Intervaly pravidelné údržby na zemních strojích jsou závislé zejména na životnosti 

provozních náplní a nutnosti jejich výměny. Tyto intervaly a seznam prací , které je nutné 

provádět při údržbě, udává výrobce daného typu stroje v návodu pro obsluhu a údržbu.  

Intervaly údržby jsou u různých typů zemních strojů podobné. Rozdílné jsou ale druhy 

prováděných prací.  

V této práci jsem se rozhodl popsat seznam prací a intervalů pravidelné údržby na 

dozeru amerického výrobce Phoenix-Zeppelin D6R III [5] 

Interval každých 10 mth: 

 Kontrola zpětného klaksonu pří couvání. 

 Kontrola brzd, indikátorů a přístrojů. 

 Kontrola hladiny motorové oleje, hladiny oleje v převodovce, hydraulickém a 

chladicím systému. 

 Vypuštění vody z odlučovače vody z palivového systému. 
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Interval každých 50 mth: 

 Kontrola filtru pro cirkulaci vzduchu v kabině. 

 Kontrola čepů pasů 

 Mazání čepů pluhu a rypru 

 

Interval každých 250 mth: 

 Kontrola řemenů ventilátoru a alternátoru. 

 Odběr vzorku motorového oleje. 

 Kontrola hladiny oleje u čepů na koncích příčného vahadla 

 Kontrola hladiny oleje v koncových převodech. 

 Vypuštění vody a usazenin z palivové nádrže. 

 Kontrola hladiny oleje hlavního hřídele podvozku. 

 

Interval každých 500 mth: 

 Vyčištění odvzdušňovacího ventilu klikové skříně motoru. 

 Výměna motorového oleje a filtru. 

 Výměna sekundárního filtru palivového systému. 

 Výměna vložky odlučovače vody z palivového systému. 

 Výměna filtru a sítka víčka palivové nádrže. 

 Výměna olejového filtru hydraulického systému. 

 Kontrola hladiny oleje v prostoru napínací pružiny. 

 Čištění odvzdušňovacího ventilu kabiny. 
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Interval každých 1000 mth: 

 Kontrola akumulátorů. 

 Mazání uložení třemene zvedacího hydraulického válce. 

 Výměna sítka v měniči točivého momentu. 

 Výměna odvzdušňovacího ventilu převodovky 

 Výměna oleje a filtru v systému převodovky 

 

 

Interval každých 2000 mth: 

 Výměna hydraulického oleje a filtru 

 Výměna oleje v koncových převodech 

 Kontrola vodítek rámu kladek pásu 

 Seřízení ventilů motoru 

 

 

Dále se provádí údržba, kterou nelze stanovit danými intervaly, ale provádí se dle 

potřeby. Mezi tyto úkony patří zejména kontrola a popřípadě výměna břitů pluhu, špičky 

rozrývače, čištění vzduchových filtrů, kontrola správného napnutí pasů podvozku, čištění 

bloku chladiče. 

Záznam o údržbě, provedených úkonech a zjištěných závadách při kontrole stroje 

jsou zaznamenávány do protokolu o údržbě stroje (Příloha č.1). Tento protokol je 

vyhodnocen příslušným mechanikem daných strojů. 
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Důležitou součástí údržby strojů je také mazání čepů a dodržování mazacího plánu 

daného výrobcem jednotlivých strojů. Zejména u rypadel a nakladačů, u kterých je velké 

množství mazacích míst je velmi výhodné používat centrální mazací systémy. Tyto 

systémy umožňují zcela automaticky a v pravidelných časových intervalech dodávat 

dostatečné množství mazacího tuku do mazacích míst.  

Výhody centrálního mazacího systému: 

 Pravidelná dodávka tuku do mazacích míst 

 Nedochází k přemazání mazacích míst (úspora mazacího tuku, nedochází ke 

znečištění životního prostředí). 

 Nedochází k nedostatečnému promazání 

 Zvyšuje produktivitu 

Z důvodu zmiňovaných výhod, bych doporučoval centrální mazací systémy 

dodatečně montovat i na stroje na kterých doposud tyto systémy namontovány nebyly. 

 

Dle mého názoru je důležitou součástí při údržbě strojů také pravidelný odběr 

vzorků olejových náplní a jejich následný rozbor a vyhodnocení ve specializovaných 

olejových laboratořích. Odběr těchto vzorků probíhá zpravidla každých 500 mth a jedná se 

o odběry hydraulického, převodového a motorového oleje. (Příloha č.5) 

Tyto vzorky jsou podrobeny třístupňové analýze: 

1. Stanovení otěrových kovů – touto analýzou se sleduje, v jakém stavu je 

zařízení. 

2. Stanovení stupně stárnutí olejů – touto analýzou se sleduje, v jakém stavu je 

olej. 

3. Fyzikální a chemické testy – jsou doplňkové analýzy, sloužící ke stanovení 

obsahu vody, paliva, případně chladící kapaliny v oleji. 

 

. 
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4 Bezpečnost provozu strojů pomocné mechanizace 

Ve společnosti DTS Vrbenský, a.s. jsou vydávány k zajištění bezpečného provozu 

technologické postupy, s kterými musí být seznamováni příslušní zaměstnanci. Na 

externích zakázkách se dále řídí provoz těchto strojů místními předpisy. 

 4.1   Povinnosti  provozovatele  strojů [ 3 ] 

K zajištění bezpečného a hospodárného používání strojů a zdravotně nezávadných 

podmínek k jejich obsluze je nutno zejména: 

 Pečovat o dobrý technický stav strojů (zajistit kontrolu technického stavu a 

provozu, preventivní údržbu a opravy strojů), neodpovídají-li stroje 

technickým požadavkům stanoveným pro jejich provoz v takové míře, že 

ohrožují bezpečnost provozu osob a majetku nebo poškozují a znehodnocují 

životní prostředí, musí být vyřazeny z provozu po dobu, pokud vady nejsou 

odstraněny. 

 Zajistit, aby stroje byly provozovány jen za těch podmínek a pouze 

k účelům, pro která jsou způsobilé v souladu s ustanoveními stanovenými 

výrobcem a příslušnými předpisy. 

 Udržovat vybavení stroje předepsaným příslušenstvím, výstrojí a výbavou 

včetně bezpečnostních nápisů, symbolů a barevných označení v rozsahu 

stanovenými technologickými předpisy nebo jinými předpisy. 

 Zajistit výměnu bezpečnostního pásu při mechanickém poškození, po 

převrácení stroje nebo po ztrátě funkčnosti, není-li v pokynech na provoz a 

údržbu stroje určeno jinak. 

 Na extremních dovolených sklonech stanovených výrobcem strojů, na 

kterých bez dodržení stanovených podmínek již není zaručena stabilita 

stroje, vypracovat typový technologický postup, včetně určení stálého 

dozoru. 

 Zajistit, aby s technologickými postupy byly prokazatelně seznámeny 

obsluhy strojů a všichni zaměstnanci pracující v součinnosti se stroji 

pomocné mechanizace. 
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4.2 Přeprava strojů  

 Provádí se pouze po určených trasách 

 Za snížené viditelnosti se transport provádí jen za přítomnosti doprovodu 

zaměstnance znalého místních poměrů 

 Je zakázáno přejíždět nechráněné elektrické kabely a potrubí 

 Při přejíždění pásových mechanizmů přes asfaltové komunikace se musí dodržet 

tyto zásady: 

o Provádí se na místech určených pro přejíždění asfaltových komunikací a 

k tomuto účelu vybavených (gumové pásy, betonové pruhy). 

o Obsluha stroje zastaví před vjezdem na komunikaci, přesvědčí se o tom, zda 

neohrozí ostatní účastníky projíždějící po asfaltové komunikaci a dává jim 

přednost v jízdě. 

o Při snížené viditelnosti, musí být určeni dva zaměstnanci doprovodu, kteří 

zastaví provoz v obou směrech a dají pokyn řidiči, že může bezpečně přejet. 

Po přejetí stroje dá řidič pokyn, že je přejíždění ukončeno 

o Po prohlídce komunikace, případném úklidu a zajištění bezpečného stavu 

obnoví zaměstnanci doprovodu provoz. 

 

4.3 Odstavení strojů 

 Stroje se odstavují na místo, které určí technický dozor nebo předák pracoviště. 

 Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do dopravních cest a 

nebezpečného dosahu jiných strojů, kde není ohrožená stabilita stroje 

(propadnutím, sesunutím apod.) 

 Stroj musí být zajištěn proti zneužití a proti uvedení do pohybu 

 Před opuštěním stroje musí být zajištěna požární bezpečnost. 

 Zajištění stroje proti samovolnému pohybu musí být provedeno způsobem 

předepsaným v návodu k použití. 
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 Po ukončení práce strojem se musí zkontrolovat, zda jsou uzavřeny všechny kryty a 

víka na stroji a pokud jsou opatřeny zámky, zda jsou tyto uzamčeny. 

 Po ukončení práce se strojem musí být závady, poškození stroje, popř. provozní 

odchylky, zjištěné v průběhu předchozího provozu stroje, zapsány do provozního 

deníku. Dochází-li k bezprostřednímu střídání obsluh stroje, je povinností upozornit 

na zajištěné skutečnosti přímo střídající obsluhu. 

 

 

Ve společnosti DTS Vrbenský a.s.,bych se zaměřil na kontroly dodržování pravidel 

bezpečnosti, a to zejména na používání bezpečnostních pasů zabudovaných na sedadlech 

obsluhy a vybavení strojů lékárnami a hasícími přístroji. Stroje nasazované v rizikových 

územích, a to zejména na lomu ČSA, kde hrozí propadnutí do opuštěných důlních děl, 

bych se zaměřil na dostatečné vybavení strojů lany pro případné vyproštění. Dále bych 

také apeloval na pravidelné školení a přezkoušení osádek strojů z bezpečnosti práce na 

strojích pomocné mechanizace a na jednotlivých pracovištích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavel Brabec:       Řešení efektivnosti provozu strojů pomocné mechanizace 

2012                                                                                                                         - 30 - 

5 Vliv strojů pomocné mechanizace na životní prostředí 

 

Stroje pomocné mechanizace zatěžují životní prostředí zejména výfukovými plyny 

a úniky provozních náplní při poruchách a při neopatrnosti během údržby stroje. 

   

  5.1 Znečištění prostředí provozními kapalinami 

 

Únikům provozních kapalin u jednotlivých strojů nelze zcela zabránit, ale dle mého 

názoru riziko úniku lze minimalizovat. Z toho důvodu doporučuji zaměřovat se při 

preventivních údržbách na kontrolu stavu hadic a těsnost jejich spojů. Určitě je lepší 

únikům kapalin předcházet nebo se zabývat menšími netěsnostmi spojů než později řešit 

velké úniky, z jejichž příčin musíme stroj odstavit a dále likvidovat následky znečištění 

životního prostředí. Tyto preventivní údržby a opravy by měly být prováděny na takových 

místech, které jsou vybaveny čističkami odpadních vod a jímkami do kterých mohou být 

odváděny uniklé provozní kapaliny. Pokud není možné údržbu a opravy těchto strojů 

provádět na takovýchto místech, je nutné při těchto opravách dbát zvýšené opatrnosti a 

používat například jímací nádoby a sorpční prostředky. 

Mytí těchto strojů by mělo být prováděno v mycích zařízeních, která jsou vybavena 

čističkami odpadních vod. Bohužel se v současné době v některých případech provádí mytí 

těchto strojů také přímo na staveništích, což dle mého názoru není zrovna šetrné 

k životnímu prostředí. Navrhuji, aby tyto stroje byly přepravovány na místa, kde je možné 

tuto činnost provádět šetrně vůči životnímu prostředí. 

Při pravidelných preventivních prohlídkách strojů pomocné mechanizace se provádí 

výměna provozních náplní a filtrů, zejména palivových a olejových. Tyto znečištěné filtry 

a použité provozní náplně je třeba třídit a zabezpečit jejich ekologickou likvidaci. 
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 5.2 Vliv provozu strojů pomocné mechanizace na atmosféru 

 

Provoz strojů pomocné mechanizace ovlivňuje negativně také atmosféru. Zejména 

v letních měsících při nedostatku srážek, kdy dochází při pohybu strojů, ale i například při 

nakládání a vykládání materiálů k velké prašnosti. Tomuto negativnímu vlivu na životní 

prostředí lze velmi obtížně zabránit. Jediným řešením, jak snížit velkou prašnost, je 

skrápění cest nebo popřípadě materiál určený k nakládce. 

Dále je atmosféra znečišťována výfukovými plyny ze spalovacích motorů strojů 

pomocné mechanizace. Toto znečištění lze zejména omezit obnovou vozového parku a 

nákupem nových moderních strojů, které již splňují nejpřísnější emisní limity. V současné 

době nejmodernější stroje ve společnosti splňují normy EU stupeň IIIB/EPA Tier 4 

Interim. 

Tyto moderní spalovací motory jsou již vybaveny vysoce výkonnými filtry 

pevných částic, které jsou schopny zachytit až 90% těchto částic obsažených ve 

výfukových plynech. Dalším prostředkem ke snižování emisí ve výfukových plynech jsou 

turbodmychadla s proměnnou geometrií. Nejmodernějším prostředkem je recirkulace 

výfukových plynů. 
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6 Závěr 

Efektivnost provozu strojů pomocné mechanizace ve společnosti DTS Vrbenský 

a.s. lze zejména zvyšovat obnovou vozového parku. Nové moderní stroje splňují podmínky 

pro snížení nákladů z důvodu snížení spotřeby paliva a snížení nákladů na opravy a dále 

zvýšené výkonnosti. S novými moderními stroji, které jsou zároveň šetrné k životnímu 

prostředí mohou obsluhy těchto strojů splňovat velmi přesně a rychle ty nejnáročnější 

úkoly. 

Snížení nákladů na provoz strojů pomocné mechanizace lze dále snížit kontrolou 

spotřeby paliva a následnými opatřeními a také dodržováním pravidelné údržby. Využití 

strojů a zvýšení produktivity lze dosáhnout zaváděním univerzálnosti. Produktivitu a 

bezpečnost práce můžeme zvýšit také zlepšováním komfortu obsluhy. 
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