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Název práce:  Přínos nových technologií pro OKD a.s po zavedení programu POP 2010 

Název práce v angličtině:  Benefit of new technology for OKD a.s after installation 

programe POP 2010 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Josef Chovanec, Ph.D. 

Rok obhajoby: 2013 

Anotace: 

Program POP 2010 zaváděný mezi roky 2008 – 2010 představoval největší investiční projekt 

v rámci OKD a.s. V rámci toho projektu byla převáţně modernizována dobývací i razící důlní 

technika. Úvodní část práce mapuje důlní dobývací techniku pouţívanou před rokem 2008. 

Další kapitola pak představuje samotný program POP 2010 a jeho náplň. Dále je detailně 

charakterizována nová důlní dobývací technika. V další části se zabývám srovnáním různých 

parametrů předchozí a nové dobývací techniky, například únosností mechanizovaných 

výztuţí, překlizovostí, odtěţením a těţebními výkony. Poslední část práce je zaměřená na 

přínos tohoto programu a mimo to obsahuje i konkrétní příklad přínosu a hlavního vyuţití 

moderní důlní techniky. 

Klíčová slova:  OKD a.s.; POP 2010; nové důlní technologie; těţba uhlí; těţební výkony; 

bezpečnost; přínos 

Abstrakt: 

Program POP 2010 was installed between years 2008 – 2010, presented the largest investment 

project in OKD j. c. The main part of the project was modernization of mining technology. 

Introduction of thesis characterizes mining technology before year 2008. Second chapter 

presents main program POP 2010 and its content with detailed description of longwall mining 

complexes. Next chapter is about comparison of previous and new mining technology, for 

example comparison load capacity of shield support, withdrawal rates, hauling. Final part of 

thesis is about benefit of new mining complexes with specific example about benefit and main 

using of modern mining technology.  

Key words: OKD j.c.; POP 2010; new mining technology; coal output; withdrawal rates; 

safety; benefit 
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CDF –  Charbonnage de France 

POzS – Podpěrně ohrazující výztuţ pouţívaná v rubáních na řízený zával 

POz-MD – Podpěrně ohrazující výztuţ pouţívaná v rubáních na řízený zával - modernizovaná 

DBT – Deutsche Bergbau-Technik – označení štítové výztuţe firmy Bucyrus, v nynější době   

            firmy CAT 

ZD –  Závěsná dráţka 

MV – Mechanizovaná výztuţ 
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1     ÚVOD 

   Těţba v Ostravsko – karvinském revíru je datována od druhé poloviny 18. století. Za tuto 

dlouhou dobu důlní technika prošla bouřlivým vývojem. Od primitivních nástrojů na počátku 

těţby zastoupenými obyčejnými kladívky a mlátky či kylofy přes ruční a vzduchové vrtačky, 

stojanové a řetězové brázdící stroje, škrabáky aţ po sofistikované razící či dobývací 

kombajny, pluhy a nakladače. Nelze také opomenout vývoj ve vyztuţování důlních děl, které 

bylo při raţení prováděno ve dřevěné později ocelové výztuţi, v nynější době v kombinaci 

ocelové výztuţe a ocelových či plastových svorníků. Vyztuţovací prvky při dobývání uhlí 

byly představovány nejhojněji pouţívanými dřevěnými stojkami, které byly postupně 

nahrazeny kovovými stojkami mechanickým či hydraulickými a později mechanizovanou 

výztuţí různých typů. Význam dřeva při vyztuţování přesto ani v dnešní době neztratil svůj 

význam. 

   Jak bylo uvedeno výše, jednou kapitolou tohoto vývoje důlní techniky, byl i projekt POP 

2010. Tento projekt přinesl do českých dolů novou vysoce modernizovanou dobývací a razící 

techniku srovnatelnou s technikou nasazenou ve světovém hornictví. Pro dodrţení rozsahu 

diplomové práce a rozsáhlou problematiku nových technologií se zaměřuji pouze na 

technologii dobývací. Cílem této práce je kompletně zmapovat novou důlní dobývací techniku 

v celém OKR. Popsat její parametry a vhodnost pouţití pro konkrétní důlní podmínky. 

Porovnat její technicko – hospodářské ukazatele a výkonové parametry s předešlou 

pouţívanou technologií, poukázat na její výhody a zamyslet se nad provozními problémy.  
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2 POUŢÍVANÁ TECHNOLOGIE V OKD a.s. PŘED ROKEM 2008 

   Hlavní dobývací metoda pro dobývání uhlí v OKR je směrné stěnování na  řízený zával. Při 

stěnování vyuţíváme mechanizované výztuţe, hřeblové dopravníky, kombajny či pluhy          

a celkově toto seskupení označujeme jako tzv. dobývací komplex. Díky rozmanitým 

mocnostem uhelných slojí vyuţíváme širokou škálu, mechanizovaných vyztuţí. V této 

kapitole uvádím vţdy jeden dobývací komplex (bez hřeblového dopravníku) pro příslušný 

rozsah mocnosti slojí.     

   Mechanizovanou výztuţ Glinik 06/15 polské firmy Glinik a.s. pracující s pluhem             

GH 9-38/ve a pluh PL 82, který je a byl provozován pouze s IHV uvádím jako technologii 

pouţívanou pro dobývání nízkých slojí. Pro středně mocné sloje uvádím dobývací komplex 

sloţený z mechanizované výztuţe Fazos 15/31 POz–MD polské firmy Famur a.s ve 

spolupráci s kombajnem KSW 460 NE firmy Kopex a.s. Pro sloje mocné a velmi mocné 

uvádím první dobývací komplex, který dokázal dobývat jako první na světě 6 metrovou sloj 

bez nutnosti lávkování tzv. na plnou mocnost, dobývací komplex francouzské firmy CdF 

(Charbonnage de France) a dále rozsahově nejvyšší českou výztuţ Meos 26/56 firmy Ostroj 

a.s.    

2.1 DOBÝVACÍ KOMPLEXY 

2.1.1 Nízké sloje 

   Otázka nízkých slojí je situována do ostravských vrstev, které mají značně rozdílný vývoj 

neţ vrstvy karvinské. V nynější době nízké sloje dobývají Doly Paskov a Důl Karviná na 

lokalitě Lazy. Produkce Dolu Paskov je závislá pouze na dobývání nízkých slojí a na Lazech 

začíná těţba do těchto slojí pomalu přecházet.  

   Dobývání nízkých slojí probíhá za pouţití pluhových systémů v kombinaci buď 

s mechanizovanou výztuţí, nebo individuální hydraulickou výztuţí. Jiţ začátkem 90. let 20. 

století bylo v OKD započato s nasazováním pluhových komplexů s mechanizovanými 

výztuţemi např. Hemscheid G–251 (KG 251, G 256, KG 340) s elektrohydraulickým 

ovládáním HETRONIC v kombinaci s hřeblovým dopravníkem 3HB260 a pluhem  Halbach – 

Braun RHS 2. V této kapitole představím pluhové zařízení PL 82 a mechanizovanou výztuţ 

Glinik 06/15-POzS a, která pracuje v kombinaci pluhem GH – 38/ve. Je nutné podotknout, ţe 

tato výztuţ pracovala jiţ před rokem 2008, ale díky programu POP 2010 prošla modernizací 

(změna impulzního hydraulického ovládání na ovládání elektrohydraulické) a následně byla 

zařazena jako technologie POP 2010.  
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Mechanizovaná výztuţ Glinik 06/15 - POzS 

   Tato výztuţ je typem podpěrné ohrazující výztuţe pro dočasné zajišťování stropů 

vyuhlených porubů v ploše uloţených nízkých slojí s bořivým či pravidelně se zavalujícím 

nadloţím při pluhovém dobývání na řízení zával. Tato výztuţ při nasazení v porubu 

spolupracuje se stěnovým dopravníkem, pluhem a se stabilizačním kotvícím zařízením.  

   Základní částí mechanizované výztuţe Glinik 06/15 – PozS je základový rám sloţený ze 

dvou lyţin, které obsahují lůţka pro hydraulické stojky. V zadní části základového rámu jsou 

namontována přední a zadní táhla, na které je uchycen závalový štít. Závalový štít odděluje 

pracovní prostor výztuţe od závalu a navazuje na něj kompletní stropnice, která je s ním 

kloubově spojena pomocí čepů. Stropnice přenáší sílu hydraulických stojek do nadloţí           

a zároveň je na ni instalováno zkrápění, osvětlení a elementy elektrohydraulického ovládání 

výztuţe. Přesouvací zařízení mechanizované výztuţe spojuje sekci výztuţe s dopravníkem a 

slouţí k přesouvání výztuţe a hřeblového dopravníku v souladu s postupem porubu. Obr. č. 1 

zobrazuje MV Glinik 0,6/15 POzs a v tab. č.1 nacházíme její technické parametry [1]. 

Pluhový systém PL 82 s individuální hydraulickou výztuţí 

Pluhové zařízení PL 82 je určeno k dobývání uhlí ve slojích v rozmezí mocnosti 0,5 – 1,6 m. 

Pouţití tohoto zařízení je v kombinaci s individuální výztuţí s přesouvacím zařízením, které 

zajistí stálý přítlak na porubový dopravník. Maximální úklon sloje pro nasazení PL 82 je dán 

technickými parametry pouţitého kotvení. 

   Pluhové těleso můţe být přestavováno do tří konstrukčních variant (PL 811, 822, 823) viz 

obr. č. 2 a tab. č. 2. Podle zvolené konstrukční varianty pouţíváme příslušný pohon, řetěz, 

pilířové a závalové vedení. Pohony pluhu jsou umístěny na závalové straně rámu poháněcí 

stanice hřeblového dopravníku. Skládají se z převodovek a elektromotorů s max. výkonem 

100 kW, jejich důleţitou části je nastavitelná prokluzová spojka. Pilířové vedení zajišťuje 

vedení pluhového tělesa na pilířové straně a je provedeno ve dvou variantách pro větší             

a menší mocnost. Závalové vedení slouţí k vedení pluhového tělesa a taţného řetězu, opět je 

provedeno ve dvou výškových variantách (výška 550 a 800 mm). Taţný řetěz průměru 26 

nebo 30 mm je taţný prvek připojený na závěsné háky pluhového tělesa pomocí otočných 

článků. Taţná síla pluhu je zajišťována pomocí hnacích řetězových kol pluhových pohonů. 

Dalším nezbytným vybavením pluhového systému je systém skrápění, umístěný na 

nástavbách závalového vedení pluhu, přesouvací zařízení PZ 15A, kotvení. Pluhová tělesa PL 

82 jsou obvykle provozována s hřeblovými dopravníky typu TH 601 nebo 603 výroby Ostroj 

Opava s poháněcími jednotkami 2 x 100 kW [2]. 
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515 - 1685     mm

460 - 1000     mm

780 - 1616    mm

100 mm

0 - 40° dle kotveníMax úklon pluhu - vert./horiz.

Konstrukční varianta 822

Konstrukční varianta 823

Hloubka záběru

Celková výška

Konstrukční varianta 811

PL 82

Hmotnost

±20°/12-35°

600   mm

1500 mm

900   mm

750   mm

750   mm

1500 mm

3360 mm

1412 mm

1200 mm

482 - 666 kN/m
2

Podpěrná síla výztuže

2504 - 3743 kN

Rozteč stojek v úklonu

Délka stropnice

Šířka závalového štítu

Šířka základového rámu

Maximální  úklon příčný/podélný

Výška při zasunutí

Výška při vysunutí

Výšková přestavitelnost

Délka kroku

Zdvih válce přesouvacího zařízení

Rozměry D x Š x V

7 700 kg
GLINIK 0,6/15 - POzS

3860 x 1412 x 1500 mm

Odpor výztuže na m
2

  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Mechanizovaná výztuţ Glinik 0,6/15-POzS [1]                                                         

Obr. č. 2 Pluhové těleso PL 82 [2] 

Tab. č. 1 Technické parametry Glinik 0,6/15-POzS [1] 

Tab. č. 2 Technické parametry PL 82 [2] 
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2.1.2 Středně mocné sloje 

Mechanizovaná výztuţ Fazos 15/31 POz – MD 

Tato mechanizovaná výztuţ je typem podpěrně ohrazující výztuţe pracující v systému bez 

kroku zpět a je určena pro dočasné zajišťování stropu vyuhlených prostorů porubů při 

kombajnovém dobývání na řízený zával v ploše uloţených slojích. Je určena pro nadloţí 

bořivá, pravidelně zavalující nebo pevná, včetně porubů ohroţených horskými otřesy. Výztuţ 

se skládá z pevného základového rámu, jehoţ součástí je hydraulický válec nadzvedávání, 

závalového štítu, pevné základní stropnice a stropnice výkyvně výsuvné. Je uzpůsobena 

k součinnosti s dodatečnými stabilizačními zařízeními, které jsou vyţadovány při dobývání 

slojí s podélným úklonem vyšším neţ 15º. Mechanizovaná výztuţ je ovládána impulzním 

hydraulickým ovládáním firmy Hennlich. Technické parametry MV uvádí tab. č. 3, celkový 

pohled na výztuţ pak obr. č. 3 [3]. 

Dobývací kombajn KSW 460 NE 

Kombajn KSW 460 NE viz obr. č. 4 je dvouramenný úzkopokosový kombajn s elektrickým 

pohonem pojezdu pracující na hřeblovém porubovém dopravníku se systémem bezřetězového 

pojezdu typu Eicotrack. Je určený pro dvousměrné dobývání i nakládání rubaniny v rubáních 

s podélným úklonem do 12º bez hydraulických brzd a do 35º s brzdami. Maximální příčný 

úklon pro tento typ kombajnu je ± 20º.  

    Kombajn je samonosný s velmi vysokou tuhostí konstrukce. Pohon kombajnu zabezpečují 

dvě pohonné jednotky, z nichţ kaţdá je napájena asynchronním trojfázovým motorem. 

Motory jsou napájeny z frekvenčního měniče, který je zabudován v elektroskříni kombajnu. 

Frekvenční měnič umoţňuje plynulou regulaci rychlosti pojezdu. Ovládání kombajnu je 

dálkové pomocí radiových vysílaček. V případě poruchy dálkového ovládání je moţno 

kombajn ovládat přímo z ovládacího pultu umístěného na jeho elektroskříni. Vedle 

elektroskříně je součástí stroje také jeho elektrohydraulická část, která vyrábí tlakové médium 

pro hydraulické válce zvedání ramen a pro systém elektrohydraulických brzd, technické 

parametry tohoto kombajnu uvádí tab. č. 4.  

   Vlastní dobývání je prováděno pomocí válcových řezných orgánů o průměru 1000 ÷ 1600 

mm se záběrem 750 mm. Řezné orgány jsou umístěny na kyvných ramenech, které umoţňují 

dobývání slojí o mocnosti od 1200 do 2750 mm. Součástí ramene je elektromotor, převodové 

soustrojí a planetová převodovka. Elektromotor je chráněn proti přetíţení jednoduše 

vyměnitelnou střiţnou hřídelí [4].  
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Hmotnost

±20/15°

1500  mm

3100  mm

1,8 - 3,0 m

800   mm

1500 mm

2910 mm

1425 mm

1370 mm

Rozměry D x Š x V

14 500 kg
Fazos 15/31-POz-MD

4465 x 1425 x 3100 mm

Rozteč stojek v úklonu

Podpěrná síla výztuže

3642 kN

Odpor výztuže na m
2

 639 - 714 kN/m
2

Délka stropnice

Šířka závalového štítu

Šířka základového rámu

Maximální  úklon - příčný/podélný

Výška při zasunutí

Výška při vysunutí

Pracovní rozsah

Délka kroku

Otáčky - řezný orgán 48,94 min
-1

Ø rozpojovací orgán

Údaje o výkonech

Řezné motory - ramena 2x200 kW

Pojezd/hydraulika 2x45/13 kW

KSW 460 NE
Hmonost

35t

Výkon  503 kW Délka  10 551mm

1600 mm

Podmínky použití

Max. úklon příčný ± 20°

Max. úklon podélný 12° - 35°

  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Mechanizovaná výztuţ Fazos 15/31/-POz-MD [3]                   Tab. č. 3 Technické parametry Fazos 15/31/-POz-MD [3]                                        

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Dobývací kombajn KSW 460 NE [4]                                                                          Tab. č. 4 Technické parametry KSW 460 NE [4]                                                                                                  
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2.1.3 Velmi mocné a mocné sloje 

Dobývací komplex CdF 

   Dobývací komplex CdF  poprvé v revíru nasazen v roce 1993 na dole Lazy. Po dlouhou 

dobu představoval rozsahově nejvyšší výztuţ provozovanou na světě a demonstroval 

dobývání velmi mocných slojí na plnou mocnost. Tento komplex byl sloţen z mechanizované 

výztuţe WS 1.7 firmy MFI (dceřiná firma Westfalia Becorit), dobývacího kombajnu  Sagem 

Panda a hřeblového dopravníku Gerlach 1000 – HB 280 (dceřina firma Halbach Braun). 

   Mechanizovaná výztuţ  WS 1.7 fungovala jako podpěrně ohrazující s výškovým rozsahem 

2,8 – 6 m. Její konstrukce byla obdobná jako u dnešních výztuţí typu BUC. Maximálním 

moţným odporem výztuţe na m
2
 plochy nadloţí je hodnota 1042 kN.m

-2
. Výztuţ mohla být 

instalována do s příčného úklonu max. 10
o
, podélného úklonu max. 20

o
. Prakticky byla výztuţ 

provozována za mimořádných podmínek aţ do extrémního úklonu přesahujícího - 25° 

směrem na pilíř. S ohledem na výšku dobývání byla výztuţ vybavená teleskopickou pilířovou 

opěrou.  

   Dobývací kombajn Panda fungoval jako úzkopokosový kombajn s obousměrným 

dobýváním velmi mocných slojí. Jeho výškový rozsah se pohyboval od 2,8 – 5,6 m a jeho 

nasazení bylo limitováno podélným úklonem stěnového porubu do  14
o
 a příčným úklonem 

na pilíř do   9
o
. Průměr rozpojovacích válců byl 2500 mm s celkově 120 ks řezných noţů. 

Poprvé v OKD byly nasazeny globoidní rozpojovací orgány s vynikajícím systémem zkrápěni 

fy Krummenauer. Drţáky noţů byly osazeny vodními tryskami VKL 1/8“ s vrtáním  0,8 

mm, které zaručovaly vodní zkrápění rozpojovacích orgánů. Celkový výkon kombajnu 2x450 

kW představovaly 2 elektromotory. Koncepce kombajnu vycházela z hydraulického pohonu 

systému pojezdu. Primární elektromotor poháněl hlavní hydraulické čerpadlo a levé rameno, 

sekundární pak pravé [5], [6]. 

   Porubový hřeblový dopravník Gerlach 1000 – HB 280 pro první nasazení dobývacího 

komplexu byl šířky 1 000 mm o výšce profilu ţlabu 280. Dobývací kombajn se pohyboval po 

ţlabech dopravníku pomocí pojezdového systému Dynatrac, který je tvořen speciálním 

řetězem uloţeným v pevném vedení na závalové straně dopravníku. Tento systém umoţnil 

pouţití kombajnu s velkou taţnou sílou. Unikátní byl také jeden dopravní centrální řetěz, 

patent Halbach Braun. Podporubové odtěţení, bylo tvořeno nejprve 2 dopravníky typu 4HB 

260 ale ty nahradil jeden výkonný dopravník PF4/1132 s přesouvací zařízením Becker 

Warkop. Obdobný systém je do dnešního dne vyuţívan i na komplexech POP [6]. 
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Hmotnost

±15°/12-25°

2500 mm

5600 mm

3100 mm

850   mm

800   mm

1500 mm

3314 mm

1450 mm

1420 mm

Rozměry D x Š x V

34000 kg
MEOS 26/56

5229 x 1450 x 5600 mm

Odpor výztuže na m
2

 975 kN/m
2

Podpěrná síla výztuže

7400 kN

Rozteč stojek v úklonu

Délka stropnice

Šířka závalového štítu

Šířka základového rámu

Maximální  úklon příčný/podélný

Výška při zasunutí

Výška při vysunutí

Výšková přestavitelnost

Délka kroku

Zdvih válce přesouvacího zařízení

Mechanizovaná výztuţ Meos 26/56  

 Tato výztuţ od firmy Ostroj a.s. Opava není v momentální době pouţívaná při těţbě uhlí v 

revíru OKR. Nicméně, tato výztuţ po dlouhou dobu plnila svou funkci v porubech ve velmi 

mocných slojích. Vyřazení této výztuţe nastalo v roce 2008 s příchodem programu POP 2010. 

   Důlní mechanizovaná výztuţ MEOS 26/56 viz obr. č. 5 je typem podpěrně ohrazující 

výztuţe. Slouţí k zajišťování stropů vyuhlených prostorů v ploše uloţených mocných a velmi 

mocných slojích. Výztuţ lze pouţít v porubech s důlními otřesy či v porubech s nebezpečím 

průtrţí uhlí a plynů. Základní postavení výztuţe je o krok zpět, tzn., ţe bezprostředně po 

průjezdu kombajnu se nejprve přesune sekce výztuţe, aby zajistila strop nově vyuhleného 

prostoru. Poté dochází k přesunutí dopravníku Mechanizovaná výztuţ MEOS 26/56 je sloţena 

z těchto částí: základový rám, přední a zadní táhla, závalový štít, stropnice přední s výklopnou       

a výsuvnou částí pilířové opěrky, přesouvacího zařízení, odtlačovacího zařízení, 

nadzvedávacího zařízení, silové hydrauliky a hydraulicky impulsního ovládání sekce. 

Parametry mechanizované výztuţe MEOS 26/56 uvádí tab. č. 5 [7]. 

 

 

       

 

 

              

             Tab. č. 5 Technické parametry mechanizované výztuţe MEOS 26/56 [7] 

      

 

 

 

 

 

                                          Obr. č. 5 Mechanizovaná výztuţ MEOS 26/56 [7] 
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3 NOVÁ ZAŘÍZENÍ NASAZENÁ NA DOLECH OKD a.s. PO ROCE 2008 

   Firma OKD a.s. těţící uhlí v Ostravsko – karvinském revíru je zastoupena na tomto území 

čtyřmi činnými doly. Tyto doly projektované mnohdy v 50. letech 20. století některé ještě 

v hlubší minulosti dosahují značných hloubek cca. 900 m. Především hloubkový faktor 

představuje značné technické i technologické problémy při raţení důlních děl i samotné těţbě 

uhlí. Tento fakt vedl představitele firmy OKD a.s. k realizaci programu POP 2010. Program 

optimalizace produktivity (POP 2010) byl zaměřen na inovaci a modernizaci důlních 

těţebních zařízeních. Projekt představoval největší komplexní investici do důlních zařízení 

v OKD (téměř 10 mld. Kč) a největší investici svého druhu v oblasti hlubinného dobývání 

uhlí za posledních několik let kdekoli na světě, s výjimkou Číny. Zahrnoval nejen 

modernizaci důlní techniky ale i další investice do vybavení jednotlivých dolů například 

oprava skipových zařízení, modernizace důlní klimatizace, modernizace úpraven uhlí. V této 

práci je ovšem kladen důraz na hlavní prvek programu POP 2010 na důlní techniku. Program 

POP 2010 plynule přešel do programu PERSPektiva 2015 dále uváděno jako PERSP 2015, 

který byl zpracován jako pokračování úspěšného programu POP 2010. Hlavním cílem 

programu PERSP 2015 je posílit konkurenční schopnost firmy OKD a.s. a maximalizovat 

návratnost investic do nejmodernějších technologií, bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.  

Tento program se zaměřuje na pět hlavních oblastí: lidé, efektivita, rezervy, bezpečnost, 

předvídatelnost. Mimo tento program zahrnuje PERSP 2015 i další investice do důlních 

zařízení. Sumarizace technologií a přehled technologií zastoupených na jednotlivých důlních 

závodech prezentují tab. č. 6 a tab. č. 7 [8]. 

 

 

 

Tab. č. 6 Sumarizace nové technologie nasazené na dolech OKD a.s. [9]. Upraveno V. Livora   

 V této kapitole je popsána nová dobývací technika představovaná dobývacími komplexy.  

Pro nízké sloje byla ze dvou výškových rozsahů vybrána štítová výztuţ DBT 650/2005           

s pluhy RHH 800 a GH 9-38VE. Pro střední sloje pak štítová výztuţ DBT 1300/3100 

s dobývacím kombajnem Eickhoff SL 300. Mocné sloje a velmi mocné sloje jsou ze dvou 

výškových rozsahů výztuţe zastoupeny štítovou výztuţí DBT 2600/5500, DBT 2800/6000     

a kombajnem Eickhoff SL 500. V kapitole porubové hřeblové dopravníky jsou uvedeny 

dopravníky PF3/822 (nízké sloje) a PF6/1042 (střední, mocné a velmi mocné sloje). 

2008 2009 2010 2011

PERSP 2015

Dobývací komplexy 6 4 1 2

Razící kombajnové komplexy 8 2 3 3

Konvenční razící technologie 2 6 4 3

16

15

POP 2010 POP 2010 + PERSP2015

Nové technologie 2008 - 2012

13
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Karviná Darkov ČSM Paskov

Razící kombajn Razící kombajn Razící kombajn Konveční razící komplex

4x Sandvik MR 340 2x Sandvik MR 340 5x Sandvik MR 340 10x DH-DT1 + DH-L 1200

Vrtací vůz Razící kombajn Razící kombajn

2x Deilmann-Haniel DT2  1x Sandvik MR 220 1x Sandvik MR 240

Razící kombajn Razící kombajn

2x Deilmann-Haniel DH R75 1x Deilmann-Haniel DH R75

Vrtací vůz Razící kombajn

1x Deilmann-Haniel DT2  1x IBS SM160

Vrtací vůz Vrtací vůz

1x Deilmann-Haniel DH-DT1 1x Deilmann-Haniel DH-DT1 

Mocné sloje

1x DBT 2.8/6.0

Mocné sloje Mocné sloje Mocné sloje

1x DBT 2.6/5.5 1x DBT 2.6/5.5 1x DBT2.6/5.5

Středně mocné sloje Středně mocné sloje Středně mocné sloje Nízké sloje

2x DBT 1.3/3.1 2x DBT 1.3/3.1 2x DBT 1.3/3.1 1x DBT 0.65/2.0

Nízké sloje Nízké sloje

1x DBT 0.6/1.4 1x DBT 0.6/1.4

Přehled nových těžebních technologií v rámci POP 2010

Razící technika  

Dobývací komplexy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 7 Přehled nasazené důlní technologie v rámci POP 2010 na jednotlivých důlních závodech [10]   
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3.1 DOBÝVACÍ KOMPLEXY 

3.1.1 Nízké sloje 

Štítová výztuţ DBT 650/2005 

   Hlavním prvkem této porubové dvojstojkové sekce je dvoudílný základový rám. Tento rám 

se skládá ze dvou lyţin, které jsou na závalové straně spojeny spojem přesouvacího zařízení. 

Samotné přesouvací zařízení je umístěno uprostřed mezi lyţinami. Dalším důleţitým prvkem 

je závalový štít, který je konstruován jako jednodílná ocelová konstrukce a je spojen se 

základovým rámem pomocí táhel. Do nadloţí se podpěrná síla stojek přenáší přes stropnici. 

Spojení stropnice se závalovým štítem je kloubové, pomocí čepových spojů. Kloub je navíc 

vyztuţen rohovým válcem. Stojky jsou konstruovány jako vícestupňové, dvojčinné a mají ve 

všech stupních stejnou zatíţitelnost. Tvarování výztuţe je zajištěno pomocí 

naprogramovaných výpočtů, které zaručují optimální přizpůsobení odporu výztuţe 

aktuálnímu výškovému rozsahu. Další výhodou je lemniskátový systém zajišťující konstantní 

vzdálenost mezi špičkou stropnice a uhelným pilířem při celém přestavovacím rozsahu sekce. 

Ovládání sekcí je sousedské realizované elektrohydraulickým systémem PMC
®
-R. Celkový 

pohled na mechanizovanou výztuţ DBT 650/2005 poskytuje obr. č. 6 a technické parametry 

udává tab. č. 8. Obr. č. 7. udává rozměry sekce, které dále upřesňuje tab. č. 9. [11].  

 

Tab. č. 8 Technické parametry výztuţe DBT 650/2005 [11] 

 

Hmotnost

max

min

±15°/15°

650  mm

2000 mm

1350  mm

700   mm

750   mm

850   mm

3180 mm

1430 mm

1280 mm

Při upínacím tlaku       320 bar 508 kN/m
2

Při jmenovitém tlaku   430 bar 604 kN/m
2

Odpor výztuže na m
2

plochy nadloží

Při jmenovitém tlaku   430 bar 3291kN

Podpěrná síla výztuže

Při upínacím tlaku       320 bar 2771 kN

Rozteč stojek v úklonu

Délka stropnice

Šířka závalového štítu

Šířka základového rámu

Maximální  úklon příčný/podélný

Výška při zasunutí

Výška při vysunutí

Výšková přestavitelnost

Délka kroku

Zdvih válce přesouvacího zařízení

Rozměry D x Š x V

8171 kg
DBT 650/2005 4332 x 1630 x 1050 mm

3980 x 1430 x 2000 mm
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L L1 L2 V Vv Vz Š M

4332 mm 3006 mm 1037 mm 1500 mm 2000 mm 650 mm 1430 + 200 mm 1500 mm

              

              

              L – přepravní délka 

  Vv – výška při vysunutí 

  Vz – výška při zasunutí 

  Š – šířka 

  M – rozteč středů sekcí 

 

Obr. č. 6 Mechanizovaná výztuţ DBT 650/2005 [11] 

 

          

 

 

  

                      Obr. č. 7 Rozměry sekce DBT 650/2005 [11] 

         

      

 Tab. č. 9 Rozměry sekce DBT 650/2005 (vše v mm) [11] 
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Vytrhávací pluh RHH 800   

   Vytrhávací pluh RHH 800 viz obr. č. 10 je konstruován pro těţbu uhlí ve slojích o mocnosti 

0,6 aţ 1,65 m a lze jej pouţít i na proplástek v uhelné sloji. Výška pluhu je variabilní a lze ji 

přizpůsobit daným podmínkám v porubu. Toto výškové přestavování provádíme pomocí 

přidávání nebo odebírání bloků do noţového sloupce. V případě větších úklonů lze pouţít 

kotvení dopravníku pro udrţení podélného směru. Relativně vysoká hmotnost pluhového 

tělesa přispívá k dobrému chodu pluhu a jeho dobré ovladatelnosti. Pohony pluhu jsou 

sestaveny z převodovek a elektromotorů s max. výkonem 2x250 kW. Pluhové těleso se 

pohybuje po pilířovém vedení, taţný řetěz 38 x 137 mm je veden na závalové straně 

dopravníku. Práci vytrhávacího pluhu RHH 800 demonstruje obr. č. 8, technické parametry 

tab. č. 10 [12].  

 

Obr. č. 8 Práce vytrhávacího pluhu RHH 800. 1 – pluhové těleso, 2 – vedení řetězu pluhu, 3 – 

taţné saně, 4 – zaváděcí díly, 5 – dopravník, 6 – přesouvací zařízení, 7 – naklápění 

dopravníku [12] 

Kluzný pluh GH 9-38VE  

   Kluzný pluh GH 9-38/5,7N  obr. č. 11 lze nasadit ve slojích uhlí o mocnosti 0,8 aţ 1,6 m. 

Tento pluh taktéţ lze přizpůsobit daným výškovým podmínkám v porubu přidáváním či 

odebíráním bloků do noţového sloupce. Výhodou tohoto pluhu jsou kloubové lyţiny 

umístěné ve spodním úchytu a s nimi sladěné horní vedení. Tato kombinace umoţňuje 

pluhové soupravě dobrý křivočarý pohyb. Pluhové těleso má vedení i taţný řetěz (38 x 137 

mm) na pilířové straně dopravníku. Robustní konstrukce vedení pluhu umoţňuje práci i ve 

velmi těţkých geologických podmínkách s velkou přibírkou kamene, ale stavební výška 

vedení zhoršuje nakládání těţiva na dopravník v nízkých mocnostech. Pohony pluhu jsou 

sestaveny z převodovek a elektromotorů s max. výkonem 2x250 kW.  Práci vytrhávacího 

pluhu GH 9-38VE demonstruje obr. č. 9 technické parametry tab. č. 11 [13]. 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Práce vytrhávacího pluhu GH 9-38VE. 1 – kluzný pluh, 2 – vedení kluzného pluhu, 

3 – řetěz pluhu, 4 – dopravník pluhu, 5 – přesouvací zařízení, 6 – naklápění dopravníku [13] 
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Celková hmotnost

4210 - 6560 kg

Celková délka

3756 mm

600 - 855     mm

820 - 1120   mm

1085 - 1385 mm

1350 - 1650 mm

aţ 90   mm

aţ 190 mm

DBT 2003

6°/1,5°Max povolení vychýlení pluhu - vert./horiz.

RHH 800

Hloubka záběru

Provedení s úzkými vrchnímy díly

Provedení s širokými vrchnímy díly

Noţový systém

Konstrukční varianta 2

Konstrukční varianta 3

Konstrukční varianta 4

Celková výška

Konstrukční varianta 1

Celková hmotnost

4113 - 5337 kg

Celková délka

2712 mm

800     mm

1585   mm

aţ 95   mm

aţ 210 mm

DBT 2003

6°/1,5°

Hloubka záběru

Provedení s úzkými vrchnímy díly

Provedení s širokými vrchnímy díly

Noţový systém

Max povolení vychýlení pluhu - vert./horiz.

GH 9-38/5,7N

Celková výška

Minimum

Maximum

 

Obr. č. 10 Vytrhávací pluh RHH 800 [12] 

Tab. č. 10 Technické parametry vytrhávacího pluhu RHH 800 [12] 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Kluzný pluh GH 9-38/5,7N [13] 

Tab. č. 11 Technické parametry kluzného pluhu GH 9-38/5,7N [13] 
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Hmotnost

max

min
±15°/15°

1300 mm

3100 mm

1800 mm

850   mm

900   mm

930   mm

4870 mm

1670 mm

1630 mm

Rozměry D x Š x V

27 000 kg
DBT 1300/3100 6511 x 1820 x 3100 mm

7204 x 1670 x 1300 mm

Rozteč stojek v úklonu

Délka stropnice

Šířka závalového štítu

Šířka základového rámu

Maximální  úklon příčný/podélný

Výška při zasunutí

Výška při vysunutí

Výšková přestavitelnost

Délka kroku

Zdvih válce přesouvacího zařízení

Při jmenovitém tlaku   450 bar 9230 kN

Podpěrná síla výztuže

Při upínacím tlaku       320 bar 6563 kN

Při upínacím tlaku       320 bar 709 kN/m
2

Při jmenovitém tlaku   450 bar 997 kN/m
2

Odpor výztuže na m 2 plochy nadloží

3.1.2 Středně mocné, mocné a velmi mocné sloje 

   V dnešní době probíhá hlubinná těţba černého uhlí v OKR především v 39. a 40. sloji. Tyto 

sloje dosahují proměnlivé mocnosti zhruba od 2,5 aţ do 6 m a více. Tento rozsah odpovídá 

podle literatury [14] slojím středně mocným (1 – 2 m), mocným (2,0 – 4,5 m) a velmi 

mocným (nad 4,5 m). Pro tyto sloje pouţíváme tedy výztuţe několika výškových rozsahů   

(12 – 28, 13 – 31, 15 – 31, 15 – 33, 17 – 37, 26 – 55 a 28 – 60), volím nejcharakterističtější 

výztuţ pro střední sloje v rozsahu 1,3 – 3,1 m. Tato výztuţ je svým rozsahem porovnatelná 

s výše uvedenou výztuţí 1,5 – 3,1 m. 

Štítová výztuţ DBT 1300/3100 

   Mezi hlavní prvky sekce Bucyrus 1300/3100 viz obr. č. 12 patří jednodílný základový rám. 

Tento rám se skládá ze dvou navzájem pevně spojených liţin, mezi nimiţ se uprostřed 

nachází kanál pro přesouvací zařízení. Závalový štít je tvořen jednodílnou ocelovou 

konstrukcí, která je pomocí táhel spojena se základovým rámem. Dalším prvkem této štítové 

výztuţe je stropnice, která slouţí pro přenos podpěrné síly hydraulických stojek do nadloţí. 

Hydraulické stojky jsou vícestupňové, dvojčinné a mají ve všech stupních stejnou 

zatíţitelnost. Spojení stropnice a závalového štítu je realizováno pomocí čepových spojů a je 

kloubové, kloub je navíc vyztuţen rohovým válcem. U těchto sekcí můţe být instalována také 

pilířová opěrka. Pouţití pilířové opěrky je povinné při mocnostech nad 2,5 m. 

Naprogramované výpočty stanoví potřebný odpor výztuţe ve spojení s výškovým rozsahem   

a poţadavky na nosnost dle zadaných hornicko geologických podmínek. Technické parametry 

MV udává tab. č. 12, obr. č. 13 pak udává rozměry sekce, které dále upřesňuje tab. č. 13 [15].  

Pro zajímavost přikládám graf závislosti odporu výztuţe na mocnosti sloje dle Wilsona, který 

nejvíce odpovídá pro mocnosti od 1 do 3,5 m podmínkám v OKD (příloha č. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Tab. č. 12 Technické parametry výztuţe DBT 1300/3100 [15] 
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D D1 D2 D3 V HP VZ Š Š1 Š2

7204 4740 1190 3550 2400 3100 1300 1670 1630 150

         

 

  D – přepravní délka 

  Hp – výška při vysunutí 

  Vz – výška při zasunutí 

  Š – šířka, S – vzdálenost středů konstrukce 

 

 

 

Obr. č. 12 Mech. výztuţ DBT 1300/3100 [15] 

 

 

 

 

         Obr. č. 13 Rozměry sekce DBT 1300/3100 [15] 

  

 

       Tab. č. 13 Rozměry sekce DBT 1300/3100 (vše v mm) [15] 
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Dobývací kombajn Eickhoff SL 300  

   Úkolem dobývacího kombajnu je uvolňování a nakládání uhlí a i doprovodných hornin. 

Stroj odřezává a nakládá v obou směrech jízdy. Podle průměru řezného válce a podle 

konstrukční výšky stroje je moţno tento stroj pouţívat ve slojích různé mocnosti.  

   Pohyb kombajnu je realizován vrátky, které jsou provedené jako planetová převodovka        

s čelním kolem. Systém převodu slouţí k přenosu sil mezi vrátkem a systémem posuvu 

Jumbotrack 2000. Ramena rozpojovacích orgánu nesou řezný motor a přenáší jeho výkon na 

řezné orgány. Pohyb ramen je zabezpečen hydraulickým systémem, který pomocí 

hydraulických válců zvedá a spouští ramena řezných orgánů a zajišťuje i rotaci nakládacích 

radlic. Důleţitým prvkem je i vodní systém, chladící řezné motory, motory vrátků a měniče 

jednotek pohonu. Další funkcí toho sytému a z hlediska bezpečnosti velmi podstatnou, je 

postřik řezných orgánů tryskami instalovanými přímo za noţi v noţových drţácích, který 

zamezuje zapálení metanovzdušné směsi při vlastním dobývacím procesu a současně 

významně sniţuje prašnost. Dobývací kombajn můţe být provozován v plně či částečně 

automatickém reţimu díky softwaru EiControl, čímţ se optimalizuje efektivita procesu 

dobývání. Hlavní výhody SL 300 ve srovnání s dosud pouţívanými kombajny je vysoký 

výkon řezných motorů, velká postupová rychlost a vynikající tuhost konstrukce, která je 

docílená pouţitím hydraulicky předepínaných  spojů. Obr. č. 14 představuje celkový pohled 

na dobývací kombajn Eickhoff SL 300, tab. č. 14 pak udává jeho technické specifikace [16]. 

Dobývací kombajn Electra EL2000 (Bucyrus) 

Kombajn Electra 2000 viz obr. č. 15, obsahuje mikroprocesorové technologie s kombinací 

vysokého výkonu a jednoduché mechanické konstrukce. Aby tohoto mohlo být dosaţeno, je 

stroj sestaven z řady nezávislých jednotek poháněných elektromotory, které jsou 

namontovány v robustní kostře nazývané hlavní rám. Tento hlavní rám, jako hlavní 

konstrukční prvek kombajnu, obsahuje dvě taţné jednotky systému Jumbotrack 2000 

hydraulický napájecí zdroj, řídicí skříň, skříň měničů pro elektromotory pojezdu. Kromě toho 

jsou na něm mechanické přípoje pro dvě výloţníková ramena. Systém dálkového řízení 

rádiem ELSTA umoţňuje kombajn ovládat z bezpečné vzdálenosti. Samozřejmostí je i vodní 

systém zajišťující chlazení jednotek kombajnu a postřiky rozpojovacích orgánů při těţbě uhlí. 

Přehled vybraných technických parametrů kombajnu udává tab. č. 15 [17]. 

  S ohledem na problémy, zejména měničových jednotek, ve velmi těţkých podmínkách 

dobývání s přibírkou kamene, byl tento kombajn vyřazen z dalšího pouţívání v OKR [22] 
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Eickhoff SL 300
Hmonost*

55,4 t

Údaje o výkonech

Řezné motory 2x480 kW

Motory vrátků 2x80 kW

Čerpadla hydrauliky 2x9 kW

Otáčky - řezný orgán 41 min
-1

Podmínky použití

Max. úklon příčný 20°

Max. úklon podélný 35°

200 l/min

Výkon  1138 kW Délka  12150 mm

Přívod vody 

Ø rozpojovací orgán 1600 mm

Čerpadla hydrauliky 50 kW

Otáčky - řezný orgán 37,4 min
-1

Ø rozpojovací orgán

Údaje o výkonech

Řezné motory 2x500 kW

Motory vrátků 2x125 kW

Electra EL2000
Hmonost

70 t

Výkon  1900 kW Délka  13700 mm

Přívod vody 230 l/min

1800 mm

Podmínky použití

Max. úklon příčný 20°

Max. úklon podélný 35°

  

 

 

 

 

 

    

    Tab. č. 14 Tech. parametry kombajnu Eickhoff SL 300 [16] 

 

Obr. č. 14 Dobývací kombajn Eickhoff SL 300 [16] 

               

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 Dobývací kombajn Electra EL2000 [17]                  

                                                                     Tab. č. 15 Technické parametry kombajnu Electra EL2000 [17] 
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Hmotnost

max

min

±15°/15°

2800 mm

6000 mm

3200 mm

850   mm

900   mm

950   mm

4630 mm

1650 mm

1610 mm

Rozměry D x Š x V

37 008 kg
DBT 2800/6000 7679 x 1850 x 2800 mm

6027 x 1650 x 6000 mm

Rozteč stojek v úklonu

Délka stropnice

Šířka závalového štítu

Šířka základového rámu

Maximální  úklon příčný/podélný

Výška při zasunutí

Výška při vysunutí

Výšková přestavitelnost

Délka kroku

Zdvih válce přesouvacího zařízení

Při jmenovitém tlaku   450 bar 11 265 kN

Podpěrná síla výztuže

Při upínacím tlaku       320 bar 8010 kN

Při upínacím tlaku       320 bar 897 kN/m
2

Při jmenovitém tlaku   380 bar 1262 kN/m
2

Odpor výztuže na m 2 plochy nadloží

   Dobývání velmi mocných slojí, v revíru OKR mocnost cca 6 m, probíhalo do začátku 90. let 

tzv. lávkováním. Aţ po průlomovém nasazení dobývacího komplexu CdF byl přijat fakt, ţe 

lze tyto sloje dobývat tzv. na plnou mocnost. Program POP 2010 tento fakt zohlednil               

a modernizoval tuto důlní techniku zastoupenou ve formě štítové výztuţe DBT 2800/6000        

ve spolupráci s dobývacím kombajnem Eickhoff SL 500. 

Štítová výztuţ DBT 2800/6000 

Dvoustojková sekce je jako jiţ předchozí popisovaná sekce vybavena jednodílným 

základovým rámem, který je sloţen ze dvou navzájem pevně spojených liţin. Přesouvací 

zařízení sekce se nachází uprostřed mezi těmito liţinami. Závalový štít je jednodílnou 

ocelovou konstrukcí, která je spojena se základovým rámem pomocí tzv. táhel. Přes stropnici 

sekce je podpěrná síla stojek přenášena do nadloţí. Hydraulické stojky jsou oboustranné, 

vícestupňové a mají ve všech stupních stejnou zatíţitelnost. Závalový štít je se stropnicí 

spojen pomocí čepových spojů a je vyztuţen rohovým válcem. Stropnice je vybavena 

teleskopickou pilířovou opěrkou. Výztuţ je konstruována pomocí naprogramovaných 

výpočetních metod a díky tomu je zaručeno zajištění potřebného odporu výztuţe do daných 

důlně geologických podmínek a pro poţadovaný rozsah mocnosti. I u této výztuţe funguje 

lemniskátový  systém, pro udrţování konstantní vzdálenosti při mezi špičkou stropnice            

a uhelným pilířem, při přestavování sekce. Ovládací jednotky výztuţe jsou elektrohydraulické 

sousedské elektronickým s ovládáním PMC®R. Celkový pohled na mechanizovanou výztuţ 

DBT 2800/6000 poskytuje obr. č. 16 a technické parametry udává tab. č. 16. Obr. č. 17 udává 

rozměry sekce, které dále upřesňuje tab. č. 17 [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tab. č. 16 Technické parametry výztuţe DBT 2800/6000 [18] 
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D D1 D2 D3 D4 D5 D6 V VV VZ Š Š1 Š2 Š3

7679 4580 1100 3330 3055 1225 160 5000 6000 2800 1650 1610 330 200

  D – přepravní délka 

  Vv – výška při vysunutí 

  Vz – výška při zasunutí 

  Š – šířka,  

                                              S – vzdálenost středů konstrukce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. č 16 Mechanizovaná výztuţ DBT 2800/6000 [18] 

  

 

 

 

 

   Tab. č. 17 Rozměry sekce DBT 2800/6000 (vše v mm) [18]                                  Obr. č. 17 Rozměry sekce DBT 2800/6000 [18]  
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Dobývací kombajn Eickhoff SL 500  

   Dobývací kombajn Eickhoff SL 500 viz obr. č. 19, slouţí taktéţ jako výše popisovaný typ 

SL 300 pro rozpojování a nakládání uhlí a ojediněle průvodních hornin. Tento proces provádí 

v obou směrech jízdy a lze ho pouţívat v různých mocnostech dle konstrukční výšky stroje      

a průměru řezného válce. Pro dobývání velmi mocných slojích se pouţívají obvykle globoidní 

rozpojovací orgány Krumennauer průměru 2,5 m. Jako jiţ uváděný typ SL 300 je kombajn 

automatizován systémem EiControl. Vybrané technické parametry tohoto kombajnu uvádí 

tab. č. 18. 

   Hlavní stavební jednotkou je rám válcového kombajnu, který nese hydraulické válce pro 

zvedání a spouštění řezného orgánu a slouţí jako montáţní deska pro uloţení vrátků, jednotky 

elektro, skříně transformátoru a hydraulické jednotky. Posuv válcového kombajnu se 

uskutečňuje pomocí vrátků s planetovým soukolím po vedení typu Jumbotrack 2000.             

V jednotce elektro jsou zabudovány celky: ovládací přístroj -  ovládání vrátku, 

vysokonapěťové spínací zařízení a skříň transformátoru. Systém hydrauliky má tyto základní 

funkce: přímočaré motory hydrauliky provádí zvedání a spouštění nosných ramen                   

s rozpojovacích orgánů, rotaci nahrnovacích radlic a pohyb ochranné stříšky kombajnu [19].  

   Rameno rozpojovacího orgánu nese řezný motor a přenáší jeho výkon čelním ozubeným 

soukolím a dvoustupňovým planetovým převodem na řezný orgán. Řezný orgán zobrazuje 

obr. č. 20. Pro chlazení součástí převodovek, elektromotorů a hydraulického okruhu se 

pouţívá voda, která se následně vyuţije pomocí trysek na řezném orgánu k zamezení zapálení 

metanovzdušné směsi a ke sníţení prašnosti v procesu dobývání. V rameni se nachází 

hydraulický motor a zařízení pro naklánění radlice. Hydraulický motor řezných orgánů je 

chráněn proti přetíţení střiţnou hřídelí [22]. 

   Ochranná hydraulicky ovládaná stříška viz obr. č. 18 má za úkol chránit obsluhu v místě 

nasazení válcového kombajnu před padající horninou. Navíc je ochranným krytem chráněny 

pro citlivé obsluţné prvky válcového kombajnu [19]. 

 

 

Obr. č. 18 Ochranná stříška dobývacího kombajnu 

SL 500 [19]
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Průvodní hornina

Přívod vody 

60 - 80 Mpa

200 l/min

Eickhoff SL 500
Hmonost*

72 t

Údaje o výkonech

Řezné motory 2x500 kW

Motory vrátků 2x90 kW

Čerpadla hydrauliky 35 kW

Otáčky - řezný orgán 23 min
-1

Podmínky použití

Max. úklon příčný + 10° aţ - 15°

Max. úklon podélný ± 25°

do 50 Mpa

Výkon  1216 kW Délka  13170 mm

Uhlí

Ø rozpojovací orgán 2500 mm

  

 

 

 

 

 

 

 

        Tab. č. 18 Tech. parametry - Eickhoff SL 500 [19] 

 

Obr. č. 19 Dobývací kombajn Eickhoff SL 500 [19] 

 

 

 

 

Obr. č. 20 Rozpojovací orgán dobývacího kombajnu SL 500 [19]
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3.2 HŘEBLOVÉ DOPRAVNÍKY 

   Hřeblové dopravníky tvoří nedílnou součást dobývacích komplexů. Slouţí pro odtěţování 

rozpojeného uhlí a zároveň jako vedení pro pohyb dobývacího stroje - kombajnu nebo pluhu. 

Jejich maximální hodinový výkon (kapacita) ovlivňuje moţnou výši těţby z porubu. Dalším 

sledovaným parametrem je ţivotnost hřeblového dopravníku (zejména základních ţlabů 

z hlediska jejich opotřebení třením) a také jeho poruchovost, která má zásadní vliv na 

plynulém postupu porubu. V programu POP 2010 byly instalovány převáţně tři typy 

hřeblových porubových dopravníku fy Bucyrus (dnes Caterpilar). Typ PF3/822 a PF4/932 do 

nízkých slojí a typ PF6/1042 do slojí středně mocných, mocných a velmi mocných. Jednotlivé 

typy je moţné různě přizpůsobovat a měnit podle aktuálních podmínek nasazení, například 

změnou výkonu dopravníku přidáním pomocného pohonu. Vybrané technické parametry 

obou hřeblových dopravníků uvádí tab. č. 19.  

Hřeblový dopravník PF3/822 

   Rámy pohonu jsou provedeny jako vynášecí rámy. Rubanina je vedena po přímce přes rám 

stroje na sběrný hřeblový dopravník. Ţlabová trať dopravníku mezi hlavním a pomocným 

pohonem se skládá z: přechodového ţlabu u hlavního pohonu, klínových ţlabů vţdy na 

pohonech a ţlabů vytrhávacího pluhu různé konstrukce. Ţlaby vytrhávacího pluhu tvoří ţlab  

s vedením řetězu pluhu přivařeným na závalové straně, ţlaby kluzného pluhu mají vedení 

řetězu přivařené na pilířové straně. Vedení na závalové straně jsou zkonstruována pro 

upevnění hydraulického naklápění dopravníku. Dopravní řetěz se skládá z jednotlivých 

řetězových pramenů, hřebel s upínacími prvky a řetězových spojek. Na kaţdý 6. článek řetězu 

připadá jedno hřeblo, vzdálenost hřebel je 756 mm. Zkrápění pluhové uličky se provádí přes 

trysky plochého postřiku, které se montují na nástavné plechy a slouţí ke sníţení prašnosti     

a zamezení zapálení metanovzdušné směsi při těţbě. Poháněcí jednotky tvoří převodovky 

typu P25/30 a EM s maximálním výkonem 2x250 kW. Řetězové bubny jsou typu DKB 

34x126-7Z s rozměry řetězů 26x92, 30x108, 34x126, 38x126 mm a další. Pohony dopravníku 

jsou chlazeny vodou, která je částečně vyuţita pro zkrápění na přesypech a výplach 

napínacího zařízení. Pohled na hřeblový dopravník s pluhem RHH 800 představuje obr. č. 21 

[20], [22].  

Hřeblový dopravník PF6/1042 

   Rám pohonu na hlavním pohonu je v provedení s čelním nebo bočním výsypem. U bočního 

výsypu je rubanina vedena bočně pomocí vodicí konzoly a u čelního potom přímo přes rám 
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pohonu na podporubový hřeblový dopravník. Napínací rám MRHS 35-1000 na pomocném 

pohonu slouţí k napínání řetězu dopravníku během provozu. Tato funkce je automatizována 

dle provozních parametrů dopravníku. Ţlabová trať dopravníku mezi vynášecím rámem na 

hlavním pohonu a napínacím rámem na pomocném pohonu se skládá z: přechodového ţlabu u 

hlavního pohonu, klínových ţlabů vţdy u pohonů a ţlabů kombajnového provedení                  

s kontrolním otvorem či bez něj. Ţlaby s kontrolními otvory usnadňují odstraňování závad ve 

spodní větvi dopravníku. Ţlaby jsou vyrobeny jako kompaktní svařované konstrukce. Vrchní 

část ţlábu je vyměnitelná. Na ţlab se montuje dále boční kabelové vedení výšky podle 

mocnosti porubu, díly vedení kombajnu Jumbotrack 2000 a jsou navzájem spojeny pomocí 

vysokopevnostních segmentů ve tvaru činek. Dopravní řetěz dopravníku se skládá ze 

smontovaných jednotlivých pramenů řetězu, hřebel s upevňovacími prvky a řetězových 

spojek. Vzdálenost hřebel (kaţdý 6. článek řetězu jedno hřeblo) činí 876 mm. Hřebla se 

upevňují na vodorovných článcích řetězů. Poháněcí jednotky tvoří převodovky typu KP 30 

CST, P 30 CST a EM o maximální výkonu 2x500 kW. Poháněcí jednotky hlavního                  

a pomocného pohonu jsou vzájemně elektronicky propojeny, čímţ se zamezuje 

nestejnoměrnému chodu dopravníku. Převodovky pohonných jednotek jsou vybaveny 

lamelovými hydraulickými spojkami, které zajišťují plynulý rozběh dopravníku a zároveň 

chrání převodovku proti přetíţení. Řetězové bubny jsou zastoupeny DKB 42/146 s roztečí 

řetězu 165 mm. Pohony dopravníku jsou chlazeny vodou, která je částečně vyuţita pro 

zkrápění na přesypech a výplach napínacího zařízení. Boční pohled na tento hřeblový 

dopravník nalezneme na obr. č. 22 [21], [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tab. č. 19 Technické parametry hřeblových porubových dopravníků [20], [21] 

 

1342 mm

822 mmŠířka plechů

Síla kluzného plechu

5512 tun

30 mm 55 mm

20 mm 30 mm

Dopravní výkon za hodinu 1433 tun

2756 tun

3858 tun

Síla počvového plechu

Hřeblové dopravníky PF 3/822 PF 6/1042

1042 mm

1142 mm

Délka dopravníku 200 m 200 m 

Výkon dopravníku 2 x 250 kW 2 x 500 kW
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Obr. č. 21 Hřeblový porubový dopravník PF3/822 s pluhem RHH 800 [20] 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22 Hřeblový porubový dopravník PF6/1042 [21] 
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4 SROVNÁNÍ NASAZENÝCH TECHNOLOGIÍ PŘED ROKEM 2008 A PO ROCE 2008 

4.1 TĚŢEBNÍ VÝKONY 

    Těţební výkony byly, jsou a budou vţdy sledovaným a srovnávaným parametrem. 

Srovnání těţebních výkonů technologií nasazených před rokem 2008 a po roce 2008 by 

nebylo objektivní. Tato neobjektivita je způsobena jedním důvodem, který v této kapitole 

bude popsán. 

    S postupující těţbou do větších a větších hloubek přímou úměrou dochází ke zvyšování 

geomechanického zatíţení v porubech. Určitá místa jsou vlivem přírodních podmínek vysoce 

geomechanicky exponována. Technologie nasazované před rokem 2008, uţ toto zatíţení 

nedokázaly bezpečně zvládnout a proto bylo přistoupeno k realizaci programu POP 2010. 

Cílem tohoto programu bylo toto geomechanické zatíţení zvládnout s maximální bezpečností 

a se zachováním plynulosti těţby. Z tohoto důvodu jsou primárně technologie POP 2010 

nasazovány do míst se sloţitějšími důlně – technickými podmínkami. Dobývání v těchto 

podmínkách sebou nese často různá omezení či prostoje, například omezení denního postupu 

porubu v rámci protiotřesového boje a další. Z tohoto důvodu tedy není moţné objektivně 

srovnat těţební výkony, ale lze, sledovat jakým podílem technologie POP 2010 přispívá 

k roční těţbě v OKD a.s 

     Obecně můţeme říci, ţe zařízení zahrnutá v programu POP 2010 jsou uzpůsobena pro 

těţbu v řádech tisíců tun denně. Takové to těţby by mohlo být dosaţeno, jen za velmi 

příznivých podmínek (stálé a příznivé geologické podmínky, výkonné odtěţení, dostatek 

pracovníků porubu a další). Příkladem takovýchto příznivých podmínek byl v nedávné době 

porub na dole ČSM. Tento porub situovaný do sedlových vrstev, přesněji do 39 sloje dokázal 

technologií POP 2010 denně odrubat aţ 9 m postup.   

    V následující tab. č. 20 uvádím přehled provozních dnů a těţeb technologie POP 2010          

a technologie ostatní za období od druhé poloviny roku 2008 do konce roku 2012. V této 

tabulce lze sledovat postupný nárůst provozních dnů technologie POP 2010 a postupné 

navyšování těţby (zavádění programu). U ostatní technologie můţeme sledovat ustálené 

hodnoty těţby i provozních dnů s poklesem v roce 2012. Z uvedených grafů č. 1 a 2 je patrné, 

ţe podíl provozních dnů technologie POP 2010 je poloviční oproti technologii ostatní. Ovšem 

co se týče samotné těţby, rozdíl mezi POP 2010 ostatní technologií činní jen 13%, coţ je 

oproti polovičnímu počtu provozních dnů velmi dobrým výsledkem. Z tohoto výsledku lze 

usoudit, ţe POP 2010 vykazuje mnohem vyšší těţební výkony neţ předešlá technologie [23]. 
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provozní dny

8. - 12. 2008 177

2009 1 411,16

2010 1 864,50

2011 2 068,50

2012 2 712,50

POP 2010 Ostatní

provozní dny  težba (t)

OKD - celkem

provozní dny  težba (t) težba (t)

5 789

5 482

522 811

3 667 510

4 486 695

4 349 241

5 770 008

3 144,89

4 829,12

3 787,93

3 720,23

2 769,72

4 344 316

9 431 592

9 854 421

9 683 646

9 701 524

3 821 505

5 764 082

5 367 726

5 334 405

3 931 516

3 322,00

6 240

5 652

 

 

 

 

 

Tab. č. 20 – Provozní dny a těţba v revíru OKD a.s. za období 2008 – 2010 [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 – Podíl provozních dní POP 2010 za období 2008 – 2012 [23]   Graf č. 2 – Podíl těţby POP 2010 za období 2008 – 2012 [23] 
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4.2 ÚNOSNOST ŠTÍTOVÝCH VÝZTUŢÍ 

   Jak jiţ bylo zmíněno výše, s hloubkou těţby přímo úměrně rostou nároky na odolnost 

štítových výztuţí proti geomechanické zátěţi.  Těţba je momentálně situována převáţně do 

sedlových vrstev, kde zpravidla nadloţí bývá tvořeno pískovci tzv. těţkými stropy. Štítové 

výztuţe nasazované před rokem 2008 byly do revíru OKR dodány koncem 90. let a na 

přelomu století. Tyto výztuţe tedy pracovali po dobu 8 aţ 10 let bez výraznějších modernizací 

či investic. Tato provozní doba se jednoznačně podepsala na stavu výztuţí, které byly značně 

opotřebené. Z těchto důvodů byl taktéţ realizován program POP 2010 

    Únosnost a stabilita štítových výztuţí nových technologií představuje největší přínos celého 

programu POP 2010. Rozeberme si tedy jednotlivé únostnostní charakteristiky pro příslušné 

výškové rozsahy štítových výztuţí. 

   Srovnávané výztuţe pracující v dobývacím komplexu při dobývání nízkých slojí jsou 

výztuţ DBT 600/1400 a Glinik 0,6/1,5 POzS. Po stránce odporu výztuţe lze říci, ţe štítová 

výztuţ DBT 600/1400 nepatrně převyšuje výztuţ Glinik 0,6/1,5 v celkovém odporu výztuţe  

o 14 kN/m
2
 (2%) a v únosnosti stojek o 133 kN (3,5%). Oproti tomu Glinik 0,6 /1,5 má vyšší 

odpor při minimální výšce o 53 kN/m
2
 (11%), coţ je dáno lepší geometrií výztuţe.

 
Ve 

výsledku se srovnávané výztuţe výrazně neliší, je to dáno tím, ţe výztuţ Glinik je v revíru 

nasazována od roku 2005 a její konstrukce byla přizpůsobena geotechnickým zadáním OKD 

na základě dlouholetých zkušeností. 

   Pro štítové výztuţe pracujících v dobývacích komplexech pro dobývání středně mocných 

slojí bylo zvoleno srovnání mezi výztuţemi DBT 1300/3100 a Fazos 15/31 POz - MD, do 

mocných slojí pak výztuţe DBT 2600/5500 a MEOS 22/46.  

   V prvním srovnávaném souboru jsou výrazné rozdíly v únosnosti stojek, kde výztuţ DBT 

převyšuje výztuţ Fazos o 1022 kN při tlaku 320 bar.  Taktéţ celkový odpor výztuţe DBT při 

mocnosti 2,4 m je oproti výztuţi Fazos o 242 kN/m
2
 (24%) vyšší. Velmi značný a zásadní 

rozdíl mezi uváděnými výztuţemi je především v únosnosti na špici stropnice, kde výztuţ 

DBT vykazuje zvýšenou únosnost o 2180 kN (88,5%) oproti výztuţi Fazos. Základním 

rozdílem oproti dříve vyţívaným výztuţím je pouţití pevné stropnice. To se projevilo 

zjednodušením konstrukce a zejména násobným zvýšením únosnosti sekce právě na pilířovém 

konci stropnice. Druhým zásadním rozdílem je šířka, rozteč sekcí 1,75 m. Ta nejen zvyšuje 

stabilitu sekce, sniţuje počet sekcí v porubu, ale zejména umoţňuje pouţití většího průměru 

stojek a tím zvýšení základních parametrů - odporu sekce.  
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Zvýšení technických parametrů mechanizované výztuţe DBT je ovšem vykoupeno její větší 

hmotností, většími rozměry jednotlivých dílů a tím pádem sloţitějším překlizem technologie 

z likvidovaného do nově vybavovaného porubu.  

   Ještě více patrné rozdíly v únosnosti jsou u druhého srovnávaného souboru výztuţí 

nasazovaných do mocných slojí. Únosnost stojek vykazuje výztuţ DBT aţ trojnásobně vyšší 

neţ česká výztuţ MEOS. Rozdíly v celkovém odporu výztuţe a zatíţení špičky stropnice jsou 

opět značné. V prvním parametru převyšuje výztuţ DBT výztuţ Meos o 442 kN/m
2
                

(o 35,5%), v druhém parametru pak o 2540 kN (o 84,11%). U tohoto srovnání je velmi patrný 

rok výroby štítových výztuţí, kde výztuţ MEOS byla vyráběna uţ od roku 1998 za to všechny 

výztuţe DBT aţ v roce 2008.  

   Momentálně v dobývacích komplexech pro velmi mocné sloje nepouţíváme jinou výztuţ 

neţ výše uváděnou DBT 2800/6000. Zároveň se nabízí srovnání s rozsahově nejvyšší českou 

výztuţí MEOS 26/56 nebo francouzskou výztuţí WS 1.7. Výsledky toho srovnání by byly 

obdobné jako u výše srovnávaných výztuţí DBT 2600/5500 a MEOS 22/46. Z hlediska 

stability a krytí pracovního prostoru mají výztuţe DBT oproti ostatním zde uváděným 

technologiím prodlouţenou stropnici a širší základový rám i závalový štít [24].  

  Uváděné poznatky v této kapitole vycházejí z příloh č. 2, 3 a 4. V příloze č. 2 a 3, lze najít 

podrobnosti o zde srovnávaných výztuţí, včetně počtu kusů nasazených v revíru OKR a další 

technických podrobností. V příloze č. 4 lze sledovat změnu v rozměrech štítových výztuţí. 

4.3  PŘEKLIZOVOST DOBÝVACÍCH KOMPLEXŮ 

   Při zavádění programu POP 2010 došlo k několika významným změnám v přípravných 

pracích. Uvedené změny logicky souvisí s vyšší hmotností a s většími rozměry nově 

nakoupených štítových výztuţí DBT. Jedná se především o změny velikosti profilů 

výdušných a úvodních chodeb ale i samotných proráţek. S touto změnou souvisí zvýšené 

taţné síly závěsných lokomotiv a nasazení hydraulických manipulačních zařízení s větší 

nosností.  

   Jak jiţ bylo uvedeno jednou ze změn při zavádění programu POP 2010, byla změna 

velikosti profilů. Před zavedením tohoto programu byly raţeny úvodní a výdušné třídy 

v profilech OO-O-14 aţ v OO-O-16. Světlý průřez těchto profilů se pohybuje od 14,5 – 16,8 

m
2
. Z důvodů popsaných výše se postupně přecházelo na nové profily SP označované jako 

subparabolická výztuţ. Tyto profily dosahují výrazně vyšších výšek a šířek. Jsou sloţeny 

z většího počtu stavebních prvků a celkově se vyznačují větším světlým průřezem. Při raţení 
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velikost (označení) 12 14 16 18 19

světlý průřez [m
2
] 12,7 14,5 16,8 19 20

šířka [mm] 4 750 5 160 5 630 6 040 6 240

výška [mm] 3 580 3 780 3 980 4 180 4 280

poměr šířka/výška 1,33 1,37 1,41 1,44 1,46
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velikost (označení) SP 12 SP 14 SP 16 SP 19 SP 26 SP 30

světlý průřez [m
2
] 15,1 17,4 19,7 22,6 25,8 29

šířka [mm] - a 5 240 5 580 5 920 6 280 6 640 7 000

výška [mm] - H 3 610 3 850 4 090 4 470 4 850 5 230

poměr šířka/výška 1,45 1,45 1,45 1,40 1,37 1,34

5

6

SP

n
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k
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n
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v
á
n

o

Váhový stupeň
TH 29

TH 34

Počet stavebních 

prvků

4

6

úvodních a výdušných chodeb je nejvíce vyuţíváno profilu SP 19. Srovnání dříve 

pouţívaných profilů OO-O a nových profilů demonstruje tab. č. 21 a 22, tvar a počet 

stavebních prvků a označení kót demonstruje obr. č. 23. Ke změnám docházelo i v šířce 

proráţek, která musela být navýšena z původních 7,5 m na 8,5 m, u vysokých komplexů aţ na 

10 m. Dluţno dodat, ţe pro zvládnutí těchto profilů bylo v rámci POP 2010 investováno do 

razících komplexů jak kombajnových, tak i konvenčních razících setů sloţených z vrtných 

vozů a lopatových nakladačů [22]. 

 

 

 

Tab. č. 21 Parametry profilů s výztuţí OO-O [25] 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 22 Parametry profilů s výztuţí SP [25] 

 

 

 

Obr. č. 23 Tvar a kotování profilů s SP výztuţí [25] 

 

 

 

Po vyraţení dostatečně velkých profilů pro nákliz a výkliz nových technologií bylo 

přistoupeno k převybavování trati závěsný lokomotiv. Trať pro závěsné lokomotivy je tvořena 

válcovaným I 155 profilem. Před rokem 2008 bylo vyuţíváno tratí tvořených závěsnou 

dráhou typů ZD 24 A, nebo C 100 s délkou sekcí dráhy 2, 2,4 a 3 m a maximální taţnou sílou 

trakčního prostředku do 100 kN. Po roce 2008 jsou tratě obvykle tvořeny kolejemi 
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s maximální vzdáleností závěsů 2 m, pro dopravu největších 40 tunových sekcí 1,6 m. 

Maximální taţná sila trakčního prostředků dosáhla aţ 162 kN u nového typu závěsných 

lokomotiv DLZ 210F.  Těmto parametrům se muselo přizpůsobit i samotnou dráhu. Od 2011 

je nově nasazována dráha typu ZD 24 D/130, která vykazuje parametry aţ o 60% vyšší neţ 

předchozí typy. Ke změnám došlo i u hydraulických manipulačních zařízení. Pouţívané HMZ 

– 10 DUO a HMZ – 16 DUO s nosnostmi 20 t a 32 t byly nahrazeny HMZ 20 DUO s nosností 

40 t. Ke všem těmto změnám došlo z jediného prostého důvodu. Překliz štítových výztuţí 

DBT probíhá nejčastěji jako jeden celek. Vysoká hmotnost těchto výztuţí si tedy vyţádala 

výše uvedené změny v dopravních a zvedacích zařízení [22].     

   Celkově, lze konstatovat, ţe překlizovost nových technologií POP 2010 je značně sloţitější 

z čehoţ také plyne vyšší směnnost při těchto překlizech. Náklady na nová zařízení pro 

dopravu a jejich náročnější instalace jsou však eliminovány přínosy ve zkrácení doby překlizu 

a delší dobou vyuţití technologie v porubech. 

4.4 ODTĚŢENÍ 

   Průměrná těţba technologií POP 2010 se pohybuje kolem 3100t/d, ovšem v příznivých 

podmínkách dokáţe špičkově těţit přes 5000 t/d. Ostatní technologie jsou schopné podávat 

těţbu v průměru 2250 t/d, špičkově aţ 3500 t/d. Z těchto hodnot vyplývá, ţe těţba nových 

technologií je v průměru o 800 t/d vyšší, to se promítlo i do změn v odtěţení pod porubem aţ 

po  odtěţení centrální. Dluţno dodat, ţe všechny uváděné hodnoty jsou brány při kombajnové 

těţbě a jsou zpracované za rok 2012. Změny v odtěţení se tedy týkají převáţně dolů ČSM, 

Karviná a Darkov, v menší míře pak dolu Paskov. Prvním rozdílem mezi novou a starou 

technologií nalézáme u porubových hřeblových dopravníků, kde došlo k zvýšení výkonů 

poháněcích jednotek i rychlosti a tím i k zvýšení dopravního výkonu viz kapitola porubové 

hřeblové dopravníky. 

   Další stupeň odtěţení tvoří podporubové hřeblové dopravníky. Dnes pod poruby POP jsou 

instalovány především dopravníky typu PF 4/1132 s drtičem DU 3 a přesouvacím zařízením 

firmy Fite. Dopravník je pevně spojen s dopravníkem porubovým s čelním nebo bočním 

přesypem. Instalovaný drtič rozrušuje velké kusy dopravované horniny. Přesouvací zařízení v 

návaznosti na posuv porubu pomocí hydraulických válců přesouvá podporubový dopravník 

nebo vratnou stanici pásového dopravníku, která je integrována v segmentech nosných      

rámů [22]. 

   Původní odtěţení z rubání obvykle probíhalo po pásových dopravnících TP 630 A o šířce 

pásu 1000m s výkonem 2 x 55 kW. Toto odtěţení se nadále pouţívá pro poruby vybavené 
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nízkými dobývacími komplexy POP 2010 nebo technologií pouţívanou před rokem 2008. Pro 

vysoké a střední dobývací komplexy POP musela být úplně změněna koncepce odtěţení. 

Kapacita pouţitých dopravníků se stanovuje sofistikovanými výpočetními metodami. Pomocí 

programů simulujících chod komplexu v porubu se stanoví maximální a průměrný tok těţiva 

na výsypu dopravníku z porubu. Ten se dá regulovat zejména změnou rychlosti kombajnu, 

volbou těţební jízdy souhlasné se směrem chodu dopravníku nebo proti němu a dále i řízením 

šíře záběru. To vše umoţňuje dnes řízení chodu pomocí důlních PC. Tyto parametry se pak 

přenášení do výpočtových programů pro optimalizaci pásových linek. OKD vyuţívá vlastní 

programy a konfrontuje je s výsledky výpočtů dodavatelů zařízení. Dnešní poruby POP 

odtěţují na pásové dopravníky s šířkou pásu 1200 mm s pohony 2 - 3x100 kW aţ 3x250 kW. 

Délky tratě pásových dopravníků jsou ovlivněny konkrétními podmínkami nasazení, délkou 

chodeb a úklony a dosahují 300 - 500 m[22].     

   V centrálním odtěţení původně pouţívané pásové dopravníky TP 1200 a TP 1200/1 s šířkou 

pásu 1200 mm s rychlostí 1,5 – 3,15 m.s
-1

 jsou nahrazovány pásovými dopravníky šíře 1400 

mm s rychlostí 3,15 - 3,9 m.s
-1

. Základní poháněcí jednotky tvoří převodovky SEW Eurodrive 

a elektromotory s výkonem 250 kW, celkový výkon je pak 3x250 kW. Výkon těchto 

dopravníků i výše uvedených dopravníků je ovšem velmi variabilní a mohou být přidávány 

pohony dle aktuálního nasazení. Nasazení větších výkonů a délek dopravníku má největší vliv 

na pouţité pásové potahy. Z dříve pouţívaných pevností  800 - 1000 N/mm bylo nutno přejít 

na pevnosti 1250 aţ 2000 N/mm, špičkově aţ 2500 N/mm. Změnil se i typ potahů - vícevrstvé 

klasické pryţové pásy nahrazují pásy typu monoplay v provedení PVG, tzn. 1 vloţkové 

prostorově tkané jádro v PVC a navulkanizovanými praţovými krycími vrstvami. 

   Součástí těchto dopravních linek jsou i systémy kvalitních stěračů, bezparšných 

segmentových přesypů a špičková automatika s vyvedením všech údajů na povrchové 

dispečinky. Při popisu nově zaváděných komplexů nutno doplnit ještě informaci o napájení.  

S příchodem komplexů POP 2010 bylo do OKD poprvé zavedeno i napájení důlních strojů 

napětím 3300 V, coţ znamenalo i kompletní obměnu elektro zařízení. Druhou oblastí, které 

byly úplně nově zřízeny, jsou centrální hydraulické stanice s čerpadly zásobujícími tlakovým 

mediem výztuţe v porubech a chladící vodou do kombajnů, pohonů dopravníků a postřiků. 

Tyto stanice jsou vybaveny komplexní automatikou chodu včetně sledování kvality         

média [22]. 
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5 EKONOMICKÝ PŘÍNOS A VLIV NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PO ZAVEDENÍ NOVÉ 

TECHNOLOGIE 

5.1 PŘÍNOS NOVÝCH TECHNOLOGIÍ NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU – DŮL ČSM 

Tato kapitola uvádí konkrétní přínos technologií z programu POP 2010 ve sloţitých důlně – 

technických podmínkách. Jedním z největších problémů při těţbě uhlí v porubech způsobuje 

tektonika resp. náhlý pokles či přesmyk uhelné sloje. V tomto případě je nutné provést soubor 

technických opatření pro plynulý a bezpečný přechod těchto poruch. V následujícím textu 

uvádím postup přechodu rozsáhlé tektoniky v porubu 401 307 na lokalitě ČSM – Jih. 

Geologie porubu 401 307   

    Porub č. 401 307 je situován ve 3. Kře a nachází se mezi kernými tektonickými poruchami, 

poruchou „C“ a „E1“. Porub bude veden v první lávce slojového komplexu slojí č. 39a + 40 

(512+504) jeţ náleţí vrstvám sedlovým karvinského souvrství. Tento mohutný slojový 

komplex dosahuje mocností od 680 do 1040 cm, v průměru 820 cm. Dobývaná mocnost, dle 

předpokladu nasazení technologie, se bude pohybovat kolem 450 cm. V aktivní ploše porubu 

se očekává přechod série tektonik s výškou skoku aţ 7 m. Dle vývoje tektonik v nejbliţší 

nadloţní dobývané sloji č. 32 lze přepokládat postupný nárůst výšky zdvihu na tektonikách 

východním směrem. Směr vrstev je SSZ-JJV, úklon vrstev je v průměru 10° k VSV.   

   Sloj je poměrně čistá, s výskytem několika nepravidelně vyvinutých anorganických 

proplástků s mocností do 10 cm. Pevnost sloje se pohybuje kolem 20 MPa. Nadloţí           

sloje č. 39a + 40 je tvořeno prachovcem aţ po nejbliţší nadloţní sloj č. 38b ve vzdálenosti od 

4 do 5 m. Podloţí sloje č. 39a+40 je tvořeno prachovcem. Nejbliţší podloţní slojí je sloj        

č. 499, která je vyvinuta nebilančně. Mezislojová vzdálenost mezi slojemi č. 39a+40 a č. 499 

se pohybuje v rozmezí 15-20 m [26]. 

Parametry a nasazená technologie porubu 401 307  

Parametry výše uvedeného porubu byly následující. Délka proráţky činila 193,6 m 

s podélným i příčným úklonem 10° a směrnou délkou porubu 581 m.  Dobývací komplex byl 

sloţen ze  štítových výztuţí DBT 2600/5500 s kombajnem Eickhoff SL 500 a hřeblového 

dopravníku PF6/1042. Celkově bylo při rozjezdu porubu instalováno 112 štítových výztuţí 

z toho 5 štítových výztuţí koncových s větší únosností. Odtěţení probíhalo pomocí 

podporubového zařízení PZF – 11 a následně po pásových dopravnících typu 1201. Veškeré 

technické podrobnosti, pohled na situaci v rubání demonstruje příloha č. 5. 
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Postup přechodu tektoniky  

   Jak uţ bylo uvedeno, v porubu byla očekávána tektonika s výškou skoku 6 m. Tato 

tektonika byla nafárána cca ve staničení 140 m na výdušné třídě a ve staničení 250 m na třídě 

úvodní. Polohu této tektoniky lze najít na výseku důlní mapy uvedenou v příloze č. 6. 

Geologický profil celého rubání pak demonstruje příloha č. 7.  

Porub vedený ve vrchní lávce souslojí 39a + 40 byl veden tzv. ve stropu sloje. Tektonickou 

poruchou došlo ke změně o celou mocnost. Přechod touto tektonikou musel být tedy řešen 

postupným sklápěním porubní fronty v největších aţ o – 25°. Schématickou situaci přechodu 

tektoniky uvádí obr. č. 24.  

 

 

 

 

 

 

   

  
 

Obr. č. 24 Schématická situace přechodu tektoniky v porubu 401 307 

   Práce pro přechod této tektoniky byly započaty na výdušné třídě jiţ 40 metrů před samotnou 

tektonikou a spočívaly v postupném vyklesávání s dobývacím komplexem. Zároveň byly 

zahájeny práce na prolepování a svorníkování nadloţí a byla sníţena dobývaná mocnost na 4 

m z důvodu dostatečné rezervy pro plné upnutí celé stropnice štítové výztuţe. Ve vlastní 

tektonice byla sníţena technologická výška na 3,5 m z důvodu, co nejmenší přibírky kamene 

dále byly vrtány šikmé vrty do stropu nad úroveň sekcí za účelem dalšího prolepování. Po 

celou dobu byly vedeny vrty min. 19m délky do pilíře umístěné 1,5 m pod stropem, které 

slouţily pro ověřování průběhu tektoniky a bylo důsledně udrţováno správné ustavení sekcí 

vůči sloji (pod 90°).  Ve finále vedený porub vyklesal do spodní lávky souslojí 39a + 40 a 

pokračoval v dobývání aţ ke své stop čáře. Celková doba na přechod této tektoniky činila 

jeden měsíc a byla prováděna od 30.11 do 30.12 roku 2012 [27]. 

Přínos nové technologie 

   Celkově jak jiţ bylo uvedeno, je z provozního hlediska technologií programu POP 2010 

největším přínosem únosnost štítových výztuţí. Při přechodech tektonik dochází často 

Vedený porub vrchní lávka 

Změna o celou mocnost – spodní lávka 
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k zatlačováním sekcí do počvy. Tento problém u nových technologií zcela odpadá a tímto je 

zaručena větší bezpečnost a zvládnutí takovýchto situací. Určitou výhodou štítových výztuţí 

DBT jsou instalované odtlačovací a boční válce, které zlepšují stabilitu výztuţí a přispívají 

k dobré manipulovatelnosti štítových výztuţí. Toto se projevuje hlavně ve správném ustavení 

sekcí vůči pilíři ve větších podélných úklonech 

5.2 EKONOMICKÝ PŘÍNOS 

Poruchovost 

   Jedním ze sledovaných ekonomických parametrů v programu POP 2010 je poruchovost 

dobývacích komplexů, s hlavním ukazatelem doby jízdy kombajnu v porubech. Další 

sledované parametry jsou údrţba a příprava porubu, strojní a elektrická poruchovost, prostoje 

způsobené technologickou nekázní a zhoršenými geologickými podmínkami a prostoje 

vzniklé z důvodů střídání porubových osádek. Hlavními ovlivňujícími faktory samotné doby 

jízdy kombajnu jsou samotné podmínky porubu (geologie, geomechanika, tektonika)              

a výpadky způsobené poruchami (elektrické či strojní) či technologickou nekázní. Podmínky 

porubu jsou dané přírodou, strojní a elektrická poruchovost je dána technologií, je třeba ale 

také zohlednit dobývanou mocnost, proplástky kamene a další faktory. Technologická 

nekázeň je většinou způsobena nedůsledností pracovníků či podceněním situace. Nejběţnější 

technologická nekázeň má většinou spojitost s elektrickými poruchami, např. přetrţení kabelu 

kombajnu a další. Navíc na všechny tyto faktory má vliv zkušenost porubové osádky. 

   V mojí práci jsem čerpal z podkladů poskytnutých firmou OKD. Uvádím vývoj 

poruchovosti při kombajnové těţbě za měsíc Březen roku 2012. Z tab. č. 23 můţeme vyčíst 

následující údaje. Počet provozních dní ostatních technologií byl přibliţně 2,5krát větší neţ 

počet pracovních dní technologie POP 2010. Celková strojní a elektrická poruchovost 

technologií POP 2010 je výrazně niţší neţ u ostatní technologie. Doba jízdy technologie POP 

2010 je nepatrně menší neţ doba jízdy technologiích ostatních. Tento rozdíl je s největší 

pravděpodobností způsoben horšími geologickými podmínkami a s tím spojenou vyšší 

údrţbou v porubech. Graf č. 3 uvádí poruchovost ostatních a POP 2010 technologií, graf č. 4 

pak vliv geologických podmínek na výkon porubu ostatní a POP 2010 technologie 

   Poruchovost v praxi lze charakterizovat následovně, poruchy technologie POP 2010 mají 

charakter závaţnějších poruch vyskytujících se za delší časovou periodu, za to poruchy 

ostatních technologií jsou méně závaţné avšak více časté. Z těchto všech poznatků plyne, ţe 

technologie POP 2010 představuje funkčnost a jistotu provozu. 
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Tab. č. 23 Vývoj poruchovosti – kombajnová těţba Březen 2012 [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 Podíl elektro a strojní poruchovosti technologie POP 2010 a technologie ostatní - Březen 2012[28] 

Graf č. 4 Vliv geologických podmínek na výkon porubů - Březen 2012 [28] 



VÁCLAV  LIVORA: PŘÍNOS NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OKD A.S. PO ZAVEDENÍ PROGRAMU POP 2010 

 

2013 

 

37 

5.3 BEZPEČNOST  

   Bezpečnost je pro těţební organizaci OKD a.s. na prvním místě, proto i při realizaci 

programu POP 2010 byl na tuto problematiku kladen velký důraz. V nynější době se těţba 

černého uhlí v OKR přesunuje do čím dál větších hloubek a do více geomechanicky 

exponovaných míst. Hrozí tedy větší riziko mimořádných událostí (důlních otřesů, prolomení 

nadloţí). Program POP 2010 měl za úkol tyto rizika sníţit a přispět k plynulejší těţbě. 

 Zvyšování bezpečnosti je velmi širokou problematikou a nespočívalo jen v nasazení nových 

technologií, ale bylo investováno i do ochranných oděvů, důlních lamp, sebezáchranných 

přístrojů a pracovních pomůcek. V této kapitole uvádím dvě nejdůleţitější kategorie 

bezpečnosti a to vývoj úrazovosti a prašnosti v OKD a.s. 

 

Úrazovost 

   Těţební společnost OKD a.s, sleduje dva hlavní ukazatele úrazovosti a to počet 

registrovaných úrazů a úrazovou četnost. Počet registrovaných úrazů udává sumu úrazů,         

u kterých pracovní neschopnost přesáhla tři pracovní dny. Úrazová četnost pak vyjadřuje 

poměr počtu registrovaných úrazů k počtu odpracovaných hodin vynásobený hodnotou 10
6
. 

   Oba dva sledované ukazatele po zavedení programu POP 2010 vykazují klesající trend. 

Nelze říci, ţe tento trend je způsoben jen díky novým moderním technologiím ale celkovým 

zaměřením se na sniţování úrazovosti. Hlavním přínos programu POP 2010 v bezpečnosti 

přinesly moderní mechanizované výztuţe. Dva zásadní parametry těchto zařízení jsou stabilita 

a únosnost. Zvýšenou stabilitu představují robustnější konstrukce výztuţí, širší základové 

rámy, širší závalové štíty a prodlouţené stropnice. Díky tomuto je pracovní prostor udrţovaný 

výztuţemi lépe chráněný proti pádu horniny z nadloţí. Tyto zmiňované parametry mají vliv     

i na lepší zvládání příčných i podélných úklonů v porubech. Druhý parametr ovlivňující 

bezpečnost v porubech je únosnost nových štítových výztuţí. Zvýšené hodnoty únosnosti se 

prvně projevili při horských otřesech na Dole Lazy v srpnu 2008, kdy nedošlo k prolomení 

nadloţí pouze k poškození dobývacího kombajnu. Detailně o problematice únosnosti 

mechanizovaných výztuţí pojednává kapitola 4.2. Obecně lze říci, ţe nové výztuţe lépe 

odolávají zvýšeným horským tlakům a geomechanickým jevům. Graf č. 4 a 5 uvádí vývoj 

počtu registrovaných úrazů a úrazové četnosti od roku 2005 do současnosti. 
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                                                 Graf č. 4 Vývoj počtu registrovaných úrazů v OKD a.s. v období 2005 – 2012 [29] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Graf  č. 5 Vývoj počtu úrazové četnosti v OKD a.s. v období 2005 – 2012 [29] 
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Prašnost 

   Otázka prašnosti je v těţební společnosti OKD a.s. velmi sledovaným parametrem. Při 

plánování programu POP 2010 byl i tento negativní faktor brán v potaz. Toto bylo zohledněno 

při vybavování dobývacích kombajnů a mechanizovaných výztuţí vodními postřiky.   

  Dobývací kombajny Eickhoff jsou vybaveny tryskami VKL 1/8“ - ø 0,7/40°. Počet trysek 

záleţí na průměru rozpojovacího válce. Při maximální rychlosti řezu 3,5 ms
-1

 je spotřeba vody 

27 lmin
-1

 naopak při minimální rychlosti 1 ms
-1

 spotřeba vody činní 7,6 lmin
-1

. Oproti 

předchozím technologiím mají tyto kombajny vlastní vodní čerpadla, které zajišťují vyšší 

účinnost postřiků 

   Mechanizované výztuţe Bucyrus mají instalovány několik trysek, kterými lze zkrápět 

závalový prostor přes stropnici a závalový štít. Zkrápění uhelného pilíře je zajištěno tryskami 

umístěnými na špičce stropnice. Zkrápění se aktivuje v závislosti na provozním stavu zařízení 

např. při přesouvání sekce (trysky vodního postřiku umístěné na závalovém štítu a stropnici), 

a pří průjezdu dobývacího stroje kolem výztuţe (trysky na špičce stropnice). Ovládání 

vodního ventilu je programově řízené elektronickým ovládáním sekcí nebo přímo 

hydraulickým ovládáním sekcí. 

   Díky těmto výše uvedeným zlepšením prašnost na dolech v OKR neustále klesá, viz graf 

č.6. Dle statistik vedených těţební společností OKD a.s., vyplývá, ţe v období let               

2009 – 2011, došlo k průměrnému sníţení o 0,36 mg.m
-3

 coţ představuje sníţení o cca 12,5 

%. Dále tyto hodnoty představují prodlouţení naplnění expozičního limitu o 16,7 %, coţ je 

projevuje příznivým sociálním efektem pro práci na produktivních kontech dolů [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Graf č. 7  Vývoj prašnosti v OKD a.s. v období 1997 - 2011 [29] 
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6 ZÁVĚR 

   Program POP 2010 naplnil svá očekávání a, je hojně nasazován v celém OKR. V současné 

době jsou technologie POP 2010 provozovány jiţ pátým rokem a mnohdy pracují                     

i v kombinaci s technologiemi pouţívanými před rokem 2008. Technologie potvrdily svoji 

spolehlivost a velkou měrou přispěly k bezproblémovým provozům jednotlivých porubů i ve 

velmi sloţitých geomechanických podmínkách. Za tuto dobu neprošly tyto technologie 

generální opravou, která je čeká v nejbliţší době. Z těchto uvedených závěru prokazatelně 

vychází, ţe zavedením technologie POP 2010 byla zvýšená bezpečnost, kdy ukazatel LITFR 

klesl z hodnoty 15,33 (rok 2008) na hodnotu 7,6 (rok 2012) a zároveň došlo i ke zvýšení 

těţebních výkonů, coţ je pro jakékoli hornictví nejdůleţitějším ukazatelem. Dobré výsledky 

těchto technologií vedly vedení OKD a.s. k pokračování programu POP 2010 a to ve formě 

programu PERSP 2015. Jak jiţ bylo uvedeno výše, program POP 2010 nejsou jenom důlní 

technologie. Docházelo k velkým investicím do ochranných pomůcek, sebezáchranných          

a pracovních přístrojů, detekční techniky, modernizace úpraven, těţních zařízení apod.  

   Tato diplomová práce se zaměřila pouze na důlní dobývací technologie, podrobně je 

popsala, uvedla jejich přednosti i konkrétní vyuţití. Dále se snaţila poukázat na všechny 

změny a rozdíly, které tato technologie svým zavedením přinesla. Práce by mohla být dále 

rozšířena o razící techniku, která byla taktéţ modernizována a je na velmi vysoké 

technologické úrovni. Taktéţ by mohlo být zpracováno více provozních poznatků a předností 

z kaţdodenního pouţívání.    
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