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Anotace 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na využití RFID technologie pro evidenci 

důlní techniky. Nejprve jsme se zaměřili na důlní helmu, která patří k vybavení každého 

pracovníka dolu. Dále jsme se zabývali také ruční technikou, jako jsou dobývací kladiva 

vrtačky a další technika potřebná pro práci v důlním prostředí. Nesmíme zapomenout na 

samozřejmě na důlní vozy, které slouží jak přepravě horniny tak také osob v dole. Po 

seznámení s touto technologií. A jejím možným nasazením do praxe jsme v laboratoři 

provedli samotné testování jednotlivých komponent. 

Klíčová slova: Hornictví, RFID, tag , čtečka, důlní vůz, důlní helma  

Annotation 

This thesis is focused on using RFID technology to record mining techniques. 

First, we focused on mining helmet, which belongs to the equipment of each worker'smine. In 

addition, we also addressed the manual technique, such as mining hammerdrills and other 

equipment necessary for working in the mining environment. We must not forget of 

course the mining trucks that serve as the transport of rock as well aspersons in the 

mine. After getting familiar with this technology. And its possibledeployment in practice, 

we conducted laboratory testing of individual components alone. 

Keywords: Mining, RFID, tag, reader, mining truck, mining helmet 
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 Seznam použitých zkratek 

 

RFID     Radio Frequency Identification  

LF       Low Frequency 

HF       Hight Frequency 

UHF      Ultra Hight Frequency 

MW      Micro Wave 

RFID     Radio Frequence Identification 

RO      Read Only 

RW      Read/Write 

JDV     Jednotný důlní vozík 

EPC      Electronict product key 
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Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma: Využití RFID sytému pro 

evidenci důlní techniky, které mi poté bylo schváleno. Cílem mé bakalářské práce bylo se 

seznámit s technologii RFID, její charakteristikou, popisem a možným využitím v důlním 

prostředí.  

Tato práce by měla navrhnout vhodné řešení RFID systému pro evidenci této 

techniky. To by mělo být chápáno jako přenosná ruční technika nebo taky technika, která 

při pracovním nasazení opouští důlní prostředí. Stejně tak to mohou být i dopravní 

prostředky, které se pohybují v tomto prostředí. Počínaje samotnými důlními vozy, 

sloužícími pro přepravu vytěžené horniny. Dále také vozy pro přepravu osob pracujících 

v dolech. Tak vozy sloužícími k jiným pracovním úkonům, jakož jsou vozy pro přepravu 

důlní techniky, sanitní vozy, pracovní plošiny a mnoho dalších druhů vozů, nutných pro 

práci v důlním prostředí.  

Jako další úkol byl zpracovat využití RFID z hlediska identifikace a jejího 

efektivního využití pro evidenci důlní techniky. Tím je chápana přenosná technika, jakožto 

bourací a sbíjecí kladiva, vrtačky, tak i techniku, která při jakémkoli pohybu v důlním 

prostředí opustí tento prostor tak o tom musí být veden záznam. To může být například 

sebezáchranný dýchací přístroj, který, jsou povinnou výbavou každého pracovníka dolu. 

Tak je nedílnou součástí výbavy horníka také helma se svítilnou.   

Výsledkem mé práce je stručný úvod do řešené problematiky. Popis této 

technologie a jejich součástí. Seznámení s technikou, která se využívá pro práci v důlním 

prostředí počínaje povinnou výbavou každého pracovníka. Tak i výše zmíněnou ruční 

technikou a důlní dopravou. Poté jsme pod vedením vedoucího mé práce vykonali samotné 

testování, měření a možné nasazení této technologie pro využití v důlním prostředí.  

Shrnutí dané technologie a jejího možného přínosu do tohoto odvětví průmyslu. 
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1. RFID Technologie  

RFID slouží k bezkontaktní komunikaci mezi čtecím zařízením a daným RFID 

čipem na danou vzdálenost, pracuje na principu přenosu identifikace pomocí radiových 

vln. Tyto přenosy jsou schopny číst, zapisovat a poskytovat informace o daném objektu. Je 

to obdobná technologie jako je identifikace pomocích čárových kódů. Čip obsahuje kód, 

který je nosičem informací, který může být, buďto jen čten nebo jej můžeme číst a zároveň 

na něj zapisovat. Využití této technologie je velice přínosné v mnoha různých odvětvích 

průmyslu. Samozřejmě vždy s přihlédnutím na dané podmínky a omezení při implementaci 

do samotného provozu.   

Systém se skládá ze tří hlavních komponent. První z těchto komponent je RFID 

tag jinak řečeno transpondér, který je umístěn na podložce z vhodného konstrukčního 

materiálu což je plastová deska nebo papír. Na níž je elektronický paměťový obvod tvz. 

čip, ke kterému je připojena anténa. Pomocí antény vzniká komunikace s dalším 

hardwarem RFID systému. Základní funkcí RFID tagu je uložení dat do vnitřní paměti a 

poskytnutí těchto uložených údajů RFID systému.  

 Samotný čip může být velký pouze 1 mm (dnes i méně). Velikost tagu přímo 

souvisí s velikostí antény, která je jeho největší součástkou. Obvykle platí, že čím větší je 

použitá frekvence, tím menší může být anténa. 

RFID Reader což v překladu znamená čtecí zařízení sytému, které se skládá 

z obvodu s dekodérem a anténou, která je schopna vysílat a přijímat danou frekvenci. 

RFID čtečka působí jako most mezi RFID tagem a řídícím počítačem. Má několik 

základních funkcí. Dodává energií pasivním tagům. Pro schopnost přečtení údajů, které 

jsou uloženy v  RFID tagu. Také umožňují opětovné zapsání nebo úpravu dat do tagu ale 

to pouze v případě v případě Read-Write Tagů. Kromě plnění výše uvedených základních 

funkcí, je schopna složitější RFID čtečka provádět další důležité funkce: provádění 

antikolizních opatření k zajištění RW komunikace s mnoha tagy najednou, ověřování tagů, 

aby se zabránilo podvodům nebo neoprávněnému přístupu k systému. 

RFID Middleware představuje software nebo také specializovaný hardware pro 

sběr, správu a filtraci dat získaných ze skupiny tagů, které jsou načteny RFID čtečkou. Má 
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za úkol obstarat komunikaci s jednotlivými čtečkami a prvotně zpracovat získaná data. 

Jeho základní funkce, které jsou v podstatě stejné i ve všech současných řešeních, jsou 

schopnost komunikovat s několika čtečkami několika výrobců s různými komunikačními 

protokoly. Musí také filtrovat získaná data tak, aby bylo možné uchování a poskytovaní 

těchto dat přes stanovené rozhraní dalším aplikacím. Jednotlivá řešení se však liší v tom, 

kam jsou primárně. Mohou, tak mít podobu velkých centralizovaných serverů spravujících 

celou síť vzdálených čteček a poskytujících široké rozmezí služeb podnikových systémů. 

Další podobou je hierarchická struktura vzájemně komunikujících objektů, schopných 

běžet na jednoduchých zařízeních co nejblíže čtečkám.  

RFID systém pracuje na principu přenosu identifikačních informací, tyto přenosy 

mohou být rozděleny podle způsobu komunikace mezi čtecím zařízením a čteným 

zařízením. Aby čip mohl poskytnout dané informacenebo zapsat zadané hodnoty musí být 

schopen vykonat požadované operace a to pomocí elektrické energie, která uvede čip do 

stavu komunikace schopného. Energii získá, buď z vlastního zdroje, tento typ se nazývá 

aktivní, nebo pomocí přenosu, s jehož pomocí se nabije kondenzátor obsažený v čipu na 

požadované napětí, které stačí na to, abychom provedli dané operace. 

Čtecí zařízení prostřednictvím antény vysílá elektromagnetickou vlnu do svého 

okolí. Objeví-li se ve vhodné vzdálenosti od antény tag, který má stejnou frekvenci, je tato 

vlna přijata anténou tagu. Indukované napětí na anténě tagu, vyvolá střídavý elektrický 

proud, který je usměrněn a nabíjí kondenzátor v tagu. Uložená energie je použita pro 

napájení logických a rádiových obvodů tagu. Jakmile napětí na kondenzátoru dosáhne 

minimální potřebné úrovně, spustí řídící obvody uvnitř tagu a ten začne odesílat odpověď 

čtecímu zařízení.  

1.1. Informace uložené v paměti RFID čipu 

Důležitou otázkou zůstává, jaké mohou být informace uložené v čipu RFID tagu. 

Každý RFID čip má přiřazeno takzvané EPC (elektronický kód produktu) což znamená jeho 

jednoznačný identifikátor. EPC se přiděluje jednotně výrobcům v jednotlivých řadách. 

Dnes z hlediska ceny se nejvíce využívají 64 bitové tagy. EPC struktura zahrnuje čtyři 

důležité aspekty pro identifikaci daného produktu, jsou to hlavička definující typ údaje 

v EPC jeho generaci a verzi. Druhou částí struktury je číslo tvz. EPC Manager ta poskytuje 

identifikaci organizace vydavatele tagu. Třetí části struktury je číslo zvané  Object 
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Manager, která poskytuje identifikaci druhu daného produktu a nakonec poslední částí této 

struktury je sériové číslo produktu. Může nastat i případ kdy produkty vypadají stejně, a 

mají totožný čárový kód. Tento problém nám dokáže rozuzlit právě EPC.  

1.2. Globální síť EPC 

 

Obrázek 1Schéma globální sítě EPC [1] 

EPC-global Network je skupina technologií, která poskytují dynamické sdílení 

informací o objektech pohybujících se v daném prostředí. Tato služba přispívá 

k zefektivnění procesů tím, že ukazuje data a informace obchodním partnerům což 

napomáhá k zprůhlednění výkonnosti procesů daných řetězců a udržují kontrolu nad 

prováděnými operacemi.[7] 

1.3. Typy RFID technologií 

1.3.1. Pasivní systém RFID 

Tento systém je charakteristický tím, že čip neboli tag neobsahuje žádní aktivní 

zdroj elektrické energie, tudíž nemůže zprostředkovat bez cizí pomoci požadovaný přenos. 

Cizí pomoc je v tomto případě chápana jako uvedení RFID tagu do stavu aktivního. To se 

provede tak, že pomocí elektromagnetického pole vysílaného jednosměrně z antény tzv. 

vysílače se nabije kondenzátor v tagu a ten je po té schopen požadovaných úkonů. Pro 

přiblížení RFID čtečka vyšle radiovou vlnu. RFID tag vlnu převede na napětí a odešle 

odpověď.[7] 
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1.3.2. Aktivní systém RFID 

Aktivní systém nabízí mnohem více než je jen identifikace. Můžeme s jeho 

pomocí provádět různá měření, jakožto měřit teplotu, pokud obsahuje dané fyzikální 

snímače a mnoho dalšího nebo také lokalizovat daný předmět. RFID tag obsahuje vlastní 

zdroj elektrické energie, čímž odpadají nároky na čtecí zařízení a přenos se tak může 

uskutečnit i na větší vzdálenosti.  Jeho výhodou jsou zvukové a optické projevy 

komunikace mezi čtečkou a čipem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Frekvenční pásma RFID sytému  

Pro přiblížení kmitočtové pásmo je souvislý interval frekvencí, vymezený dolním 

a horním mezní frekvencí. Rozdíl mezi horními mezemi kladné části frekvence se nazývá 

šířka pásma, to platí i pro dolní meze záporné časti amplitudy. Využití kmitočtového 

pásma se používá převážně v oblastech telefonní techniky a vysílací nebo příjicí techniky a 

mnoha dalšího. Vždy musíme při návrhu RFID systému přihlédnout na prostředí. Ve 

kterém bude systém pracovat. Proto musíme zvolit vhodné přenosové pásmo, jelikož ne 

každé pásmo umožňuje vhodné využití v daném prostředí.   

Obrázek 2 Pasivní přenos mezi čtečkou a tagem [7] 

Obrázek 3 Aktivní přenos mezi čtečkou a tagem [7] 
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Obrázek 4 Popis frekvenčního pásma [7] 

1.4.1. LF Nízké Frekvenční pásmo 125 -134 kHz.  

Má velmi krátkou až skoro kontaktní vzdálenost, kterou doprovází nízká 

přenosová rychlost. Tato technologie se využívá převážně v identifikačních kartách, které 

se požívají například pro průchod turniketem. Využívá se zde pasivních tagů, které se 

skládají z cívky a čipu s nepřepisovatelné paměti.  

1.4.2. HF Vysoko frekvenční pásmo 13,56 MHz   

Toto pásmo má vyšší čtecí vzdálenost než LF (do cca. 1 metru). V aktivním 

provedení umožňuje i metrové čtecí vzdálenosti. Tento systém využívá opět především 

pasivních tagů. Má nižší přenosovou rychlost a poskytuje v přítomnosti kovu a tekutin 

vysokou spolehlivost. Anténa tagu je vyrobena z měděného drátu nebo může být vytištěna 

vodivým inkoustem na papírovou podložku a doplněná čipem.  

V této kategorii jsou čipy většinou k dispozici ve variantách 

RO (Read Only – pouze čtení)  

RW (Read Write – možnost zápisu) s kapacitou paměti od několika bytů až po 

několik kilobytů. Tato technologie se nejčastěji využívá pro knihovní systémy, docházkové 

systémy, pro identifikační karty (e-peněženky, přístupové systémy).  
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1.4.3. UHF Ultra Vysoké Frekvenční pásmo 860 - 960 MHz  

 

UHF pásmo umožňuje přenos informace na vzdálenosti jednotek metrů.  U této 

technologie se využívá standard ISO 18000 určený pro knihovní systémy, docházkové 

systémy a identifikace palet. V současné době představuje nerozšiřující se RFID pásmem 

pro identifikaci zboží a logistických jednotek a to také díky zavedení jednotného číselného 

standardu EPC (Electronic Product Code) elektronického kódu produktu, který je 

spravován a přidělován světovou organizací Global Standards GS1.  

1.4.4. MW Microwave pásmo 2,4 a 5,8 GHz 

 MW pracuje v blízkosti frekvenčního pásma často používaných Wi-Fi sítí. 

Charakteristickým znakem této technologie je velká čtecí vzdálenost a vysoká přenosová 

rychlost, ale s velmi špatným výkonem v přítomnosti kovu a tekutin. Tato frekvence je 

spjata s aktivními tagy, protože vlastní zdroj energie tagu dokáže zvýšit čtecí vzdálenost až 

na desítky metrů. Využívají se např. pro identifikace vozidel a pohybujících se předmětů. 
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2. Studium systému evidence důlní techniky. 

Tato technika slouží jak k těžbě uhlí, tak k různým úkonům při průchodu a práci 

v důlním prostředí. Každý horník musí mít u sebe sebezáchranný dýchací přístroj, který 

v případě závalu může být klíčový pro záchranu života. Bez toho přístroje nemůže horník 

vstoupit do důlního prostředí. Další nedílně nutnou součástí techniky a vybavení je 

ochranná přilba opatřena důlní lampou. Ruční technikou používanou v důlním prostředí 

chápeme různé druhy ručních vrtaček poháněných pneumatickým pohonem a to z důvodu 

nebezpečí výbuchu, které může vzniknout při výskytu výbušného plynu, který může 

zapříčinit například zkrat v elektrickém zařízení přístroje, proto se zde využívá 

pneumatického pohonu. 

Vsoučasné době je managment důlní techniky veden formou papírové evidence. 

To znamená, že každý pracovník dolu si při příchodu na pracoviště musí tzv.narazit svou 

identifikační kartu.A to pomocí portálu, který na kartu vytiskne datum a čas příchodu na 

pracoviště. Podobný případ plati i při evidenci převzeté důlní techniky pro kterou se vede 

papírová kartotéka. Záznamy v kartotéce obsahují informace o převzaté věci včetně 

sériového čísla důlní techniky, data a času při převzetí, jména a příjmení pracovníka dolu. 

V evidenci jsou také vedeny záznamy o technickém stavu, pravidelných prohlídách a 

opravách důlní techniky. Označení důlního vybavení je realizováno formou 

alfanumerických kódů umístěných na identifikačním štítku nebo vyražených do těla důlní 

techniky. Tyto identifikační kódy jsou při běžném provozu často znečištěny nebo 

poškozeny, což způsobí horší čitelnost nebo přímo nemožnost provedení identifikace. 

Poškozené nebo špatně čitelné kódy ma často za následe zvýšený výskyt rizika lidské 

chyby při identifikaci dáné techniky. V následujících podkapitolách poukazuji na příklady 

evidované důlní techniky.    

2.1. Důlní helma  

Je nedílnou součástí povinného vybavení každého horníka. Důl je velmi rizikové 

pracoviště, kdy jakékoliv utržení horniny nebo jen nepozornost při práci je na denním 

pořádku. V této situaci může tato ochranná pomůcka předejít různým zraněním hlavy. 

Helma je opatřena důlním světlem pro lepší a snadnější práci v důlním prostředí. Jelikož 
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do prostor dolu svit slunce nedosahuje, byl by pracovník dolu bez světla naprosto ztracen. 

Doly jsou většinou opatřeny osvětlením v hlavních chodbách a ostatních místech, ale 

v případě práce jinde mimo dosah světla nebo výpadku elektrického proudu je toto světlo 

k nezaplacení. Světlo je u většiny případů samostatné s možností připnutí na čelo helmy. 

Pro využití v situacích, kdy je zapotřebí svítit i do jiných míst pro které je upevnění světla 

na čele helmy neefektivní a nedovoluje nám svítit do požadovaných míst. Helma,je 

vyrobena z laminátu nebo plastu.      

2.2. Sebezáchranný dýchací přístroj. 

Dýchací přístroj je také povinnou výbavou každého pracovníka dolu. V důlním 

prostředí je výskyt prachu a různých plynů v ovzduší dost vysoký a to i v běžném provozu. 

Tak v případě havárie jak charakteru zamoření plyny tak i možností závalu. Tehdy je 

koncentrace prachu ve vzduchu životu nebezpečná a hrozí i riziko smrti. Tento přístroj 

dokáže vyrobit kyslík pro záchranu jak při čekání na pomoc tak při přesunutí na bezpečné 

místo. Pracuje na principu chemické reakce. Při které vzniká kyslík. Tato celá reakce 

probíhá uvnitř dýchacího přístroje. Doba, kterou nám je přístroj schopen poskytnout kyslík, 

může být až několik desítek minut. 

 Sebezáchranný dýchací přístroj se skládá ze dvou hlavních částí. Jedna je dýchací 

část, která se přikládá na obličej. Tato část je spojena s druhou částí přístroje pomocí 

hadice, kterou proudí kyslík po chemické reakci. Druhá část je vyrobena z plastu. 

Požadavky: 

ČSN EN 13 794: 

Těsnost: 30 Pa (max. změna tlaku v 1. minutě)  

Přetlakový ventil: > 100 Pa 

Dýchací vak: min. 6l 

Koncentrace CO2: v době použití max. 1,5% obj. 

Teplota a vlhkost: do 30% RV max. +60st.C 

nad 30% RV max. +50st.C 

Dechové odpory: max. 1,6 kPa 
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Požadavky na provozní vlastnosti při 35l/min (zvýšení až 

na 70 l/min po dobu 5 minut) 

 

Obrázek 5Sebezáchranný dýchací přístroj [8] 

 

2.3. Ruční technika  

2.3.1.  Pneumatická vrtačka ruční  VPR 200 K 

Pneumatická vrtačka ruční VPR 200 K (dále jen vrtačka) je ruční nářadí, které je 

určeno pro vrtání otvorů do měkkého a středně tvrdého uhlí, lupku nebo do jiných 

měkkých hornin s vrtací tyčí osazenou vrtací hlavou. Max. ø vrtáku je 42mm (doporučené 

průměry jsou od 38 mm do 42 mm). 

Vrtačka je tvořena tělesem vybaveným rukojetí, ovládacími prvky umístěnými v 

rukojeti s přívodem tlakového vzduchu a vřetenem pro uchycení vrtací tyče. 

Těleso vrtačky je vyrobeno ze slitiny lehkých kovů a jeho povrch je opatřen 

ochrannou vrstvou typu ANTIAL®, která umožňuje její použití v prostředí se zvýšeným 

nebezpečím výbuchu metanu. Pro snížení prašnosti při vrtání je vrtačka vybavena 

centrálním vodním výplachem. 

 

Obrázek 6 Pneumatická vrtačka ruční  VPR 200 K [3] 
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2.3.2. Sbíjecí kladivo SK 13 

Sbíjecí kladiva SK 13 mají všestranné použití. Jsou určena pro rozpojování méně 

a středně pevných hornin a materiálů (např. beton, živičné vozovky, uhlí, apod.), při práci 

ve stavebnictví, v důlních i povrchových provozech. Kladiva sestávají z válce s rozvodem, 

pístu, tělesa a rukojeti. Sbíjecí kladiva jsou konstruována pro pracovní tlak 0,40 - 0,70 

MPa.  

 

Obrázek 7 Sbíjecí kladivo SK 13 [8] 

Kladiva sestávají z válce s rozvodem, pístu, tělesa a rukojeti.  

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu 

zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 

2“ dle EN 1127-2+A1 a „zóna 1“ dle EN 1127-1, při splnění platných národních předpisů 

provozovatele.  [] 

2.3.3. Bourací kladivo BKA 

Bourací kladiva BKA jsou určena pro rozpojování méně a středně pevných hornin 

a obdobných materiálů (např. beton, živičné vozovky, zdivo apod.). Svým uspořádáním a 

hmotností vyhovují při úpadním sbíjení, tj. směrem svisle nebo šikmo dolů. 

U veškerých bouracích kladiv jsou od BKA 20 běžně dodávány rukojeti v 

provedení ocelový výkovek s integrovaným olejovačem, který po naplnění zajišťuje 

dokonalé mazání kladiva během provozu. Náplň olejovače vydrží min. 1 pracovní směnu 

(cca 8 hod.). Kladiva jsou standardně dodávána s odpruženou rukojetí a rychlospojkou. Na 
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zakázku lze dodat i s pevnou rukojetí. Bourací kladiva jsou konstruována pro pracovní 

přetlak 0,40 – 0,70 MPa.  

2.4. Důlní vozy,  

Slangově hunt, je dopravní prostředek, který dopravuje uhlí po kolejové trati. Je to 

otevřený vůz, který se používá pro dopravu materiálu v dole. Tažen nebo tlačen může být 

jak lidmi, tak důlními lokomotivami. 

 

Obrázek 8 Důlní vůz [8] 

2.4.1. Vozy s korbou na pevno 

Korba těchto vozů napevno uchycena ke spodní části konstrukce podvozku. 

Vysypává se překlopením celého vozu ve výklopníku. Tyto vozy se označují jako jednotný 

důlní vůz – JDV.  

Nápravy těchto vozů se vyrábí převážně s kuželíkovými ložisky. Přední a zadní 

část nárazníku je ocelolitinová, opatřena tvrdou pryžovou vložkou pro tlumení nárazů a 

zmenšují hlučnost při provozu. Korba je svařovaná z pěti hlavních dílů. Dno je z plechu 

tloušťky 6 mm. Přední část vozu je rovná s křížovým výstužným prolisem. A dvěma 

prolisy pod držáky pro ruce. Povrchovou úpravou nákladové části vozu se zvyšuje jeho 

životnost. Pro dopravu nekonečným lanem nebo řetězem je možnost vybavit vůz ložiskem 

lanové vidlice. 

Pro dopravu užitkového nerostu k plnící stanici skipu se používají 

velkoprostorové vozy řady VPV. Tyto vozy se vyprazdňují všechny zároveň v soupravě se 

speciálními otočnými výklopníky. Vyprazdňují se během jízdy celé soupravy konstantní 

rychlostí 0,22 m/s. Spřáhla, jsou otočná a vytváří samotnou osu rotace vozu při vyklápění. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hunt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%AFln%C3%AD_lokomotiva&action=edit&redlink=1
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2.4.2. Samovýsypné důlní vozy  

Samovýsypné vozy mají jednu část korby vyklápěcí. Při vysypávání se odklápí 

dno nebo čelo této korby, anebo jedna, případně obě boční strany vozu. Vysypání se 

provádí obvykle nebo v některých případech automaticky v takzvaných výsypných 

stanicích. Výsypné vozy se mohou vyprazdňovat i za jízdy a to buď ze spodní anebo boční 

strany vozu.  

Z důlních vozů označených typem JDV byly vyvinuty vozy pro ruční dopravu 

horniny a vysypávání do sýpu. Tyto vozy se používají převážně pro dokončovací těžbu 

horniny. Vozy mají obsah pouze 0,5 m
3
  

Konstrukce samovýsypných vozů se samočinným vyprazdňováním je obvykle 

robustní a zvyšuje vlastní váhu vozu. Proto se využívá většinou při větších užitných 

objemech. Souprava se vysypává při průjezdu vlaku nad zásobníkem. Vodící kulisa nad 

zásobníkem odjistí bočnici a při tom naklopí korbu vozu. 

Důlní vozy výsypné spodní částí konstrukce, mají otevíratelné dno korby, 

skládající se z více částí. Náprava vozů u některých systémů, jsou napevno spojena se 

spodní částí jeho konstrukce, tudíž se odklápějí společně s ním.  

2.4.3. Speciální důlní vozy  

 vůz klanicový s pevnými nebo sklopnými klanicemi 

Obrázek 9 Důlní vůz s korbou na pevno [2] 
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 vůz klanicový teleskopický 

 vůz plošinový 

 vůz sedlový 

 vůz na přepravu cívek 

 vůz na přepravu výbušnin 

 vůz nádržkový 

 vůz fekální 

 vůz pro dopravu mužstva 

 sanitní vůz 

 podvozek pro dopravu palet 

 vůz nářaďový 

 vůz s transformátorem 

 vůz s kompresorem 

 vůz se vzdušníkem 

 vůz s čerpadlem 
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2.4.4. Důlní vozy pro přepravu osob 

V neposlední řadě se nesmí zapomenout na přepravu osob v důlním prostředí. Na 

některá místa v dolech se dá dopravit i po vlastní ose ale v některých případech by to bylo 

příliš náročné jak časově tak i fyzicky, protože těžba postupuje stále dál a dál nebo hlouběji 

a hlouběji co se týče samotnému koncového místa dolu. 

Tyto vozy byly konstruovány pro přepravu osob na samotné pracoviště. Je 

obdivuhodné kolik pracovníků se dokáže najednou dopravit na pracoviště. 

Obrázek 10 Jednostraně výsypný důlní vozík[2] 
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Obrázek 11 Důlní vozík pro přepravu osob [8] 
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3. Možnosti aplikace technologie RFID  

Cílem této práce je navrhnout vhodný způsob možného nasazení RFID 

technologie v důlním prostředí nebo v prostorách mimo samotný důl. Vzheledem k tomu, 

že v současné době jsou systémy evidence důlní techniky založeny na označení 

alfanumerickými kódy, které jsou špatně čitené v praovních podmínkách dolu zvlášť po 

delší době užívaní, jeví se využití RFID jako velmi vhodné. Na základě studia RFID 

technologie a definice evidovaných druhů důlní techniky předpokládám možnost 

implementace tohoto druhu označení, které nebude citlivé k znečištění nebo mechanickém 

opotřebením správně umístěného identifikátoru.  

Jelikož pracovníci během své pracovní doby nenavštěvují jen prostor samotného 

dolu, ale také jiné prostory celého pracovního komplexu Mezi tyto prostory se řadí různé 

druhy skladů, výdejních a přijímacích míst, ve kterých si berou různá nářadí pro svou 

práci. 

Zabýval jsem se také samotným nasazením této technologie pro sledování pohybu 

důlních vozu. Tento případ ale bude muset být omezen z důvodu častých změn pracovního 

prostředí. Proto by bylo vhodné navrhnout umístění čtecího zařízení do prostor, kde vůz 

opouští důlní prostředí, tudíž do míst u samotného povrchu, tak umístit čtečky i do výše 

zmíněných míst, které přímo souvisí s pohybem důlní techniky. Tak i navrhnout vhodné 

umístění tagů na všechny požadovaně evidované součásti důlní techniky, potřebné pro 

práci v důlním prostředí.  

Je třeba také zohlednit případy, které vyplynou přímo ze samotného nasazení 

technologie do ostrého provozu. Vezměme si situaci, kdy například dva zaměstnanci 

vyzvednou při začátku pracovní doby potřebné nářadí pro práci v dole na tento pracovní 

den. Muže nastat situace, kdy například po ukončení pracovní doby jeden pracovník může 

vrátit pracovní techniku i za toho druhého. Pro tyto situace musíme navrhnout vhodné 

řešení, aby nedošlo k chybám v systému. Pro přiblížení se můžeme inspirovat schématem 

nasazení RFID technologie v evidenci logistickém řetězci. 
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3.1. Možná aplikace pro důlní helmu  

Jak už bylo již několikrát zmíněno, že tato věc, je povinou výbavou každého 

horníka. Tak je aplikace čipu na helmu velmi efektivní pro evidenci pracovníků v důlním 

prostředí. V našem případě je důlní helma vyrobena materiálnu PV. Tímto materiálem není 

průchod vln ničím rušen. Tudíž je pro nasazení do provozu vhodným kandidátem na 

efektivní identifikaci pracovníků. Velice důležitým faktorem pro funkční a stabilní chod 

této technologie je vhodná instalace tagu. Druhou podstatnou věcí, je výběr takového tagu, 

který by měl splňovat všechny naše požadavky. To by mělo být. Co nejmenší rozměr. To 

proto, aby jeho velikost nijak neomezovala ani neohrožovala samotného pracovníka. 

Dalším požadavkem je vhodná čtecí vzdálenost. Tag by měl být navrhnut s ohledem na 

všechny podmínky, které vyplívají jak z analýzy, tak z praxe. Nesmíme, také zapomenout 

na vhodnou volbu čtecího zařízení. To by nemělo být příliš rozměrné. Jak z důvodu už tak 

dost malého prostoru tak s bezpečnostních důvodu aby nedošlo k poškození nebo zničení 

tohoto zařízení. Dohromady toto tvoří celou studii, která je na počátku, před samotným 

nasazením této technologie do provozu. Jak již bylo řečeno, musíme zvolit vhodné 

umístěni tagu. To bych navrhnul do vnitřní části helmy, aby nedošlo k mechanickému 

poškození tagu. Což v tomto provozu může nastat velmi často. Je třeba také promyslet, kde 

do vnitřní časti helmy tag umístit. To by mělo souviset s umístěním čtecího zařízení. Jestli 

Obrázek 12 Ukázka schématu nasazení RFID technologie [7] 
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je umístěno na hoře nebo na stranách chodby. Tak by bylo vhodné jej umístit do jednoho z 

těchto míst. 

3.2. Možná aplikace pro evidenci důlních vozů 

Jak je známo, důlní vozy jezdí spřaženy za sebou ve formě tzv. vláčku. Důlní vůz 

je vyroben z hrubé oceli tak je velice důležité zvolit vhodné umístění tagu na konstrukci 

vozu.  A samozřejmě také vhodné umístění čtecího zařízení. To by mělo být v místech, kde 

by nemuselo dojít k poškození tohoto zařízení jak samotným provozem vozu, tak 

mechanickým poškozením jiného charakteru. Umístění tagu by bylo ideální 

z bezpečnostních důvodů umístit do horní části chodby. V tomto případě by bylo umístění 

tagu na důlní vůz vhodné na přední část vozu ale, jak bylo řečeno je zde důležité prověřit, 

zda li bude signál procházet tak, aby tag měl schopnost být načten čtečkou. Tento případ 

by byl vhodný pro ideální provoz. Tagy by neměly takovou pravděpodobnost být 

poškozeny. Ovšem v praxi to tak jednoduše provézt nelze.  
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4. Praktické ověření nasazení RFID technologie  

Pro praktické ověření této technologie musíme mít k dispozici alespoň několik 

kusů důlní techniky a vhodné prostředí, k tomuto měření. To nám může poskytnout prostor 

a vybavení laboratoře, která se nachází na akademické půdě naší školy. Laboratoř je 

vybavena jak měřící technikou, tak různými součástmi potřebnými pro naše měření, tak i 

různými typy jak čtecích zařízení tak i mnoha druhy a typy tagů. Pro aplikaci RFID 

technologie na vybavení důlní techniky jsme se rozhodli využít frekvenční pásmo UHF. 

4.1. Použité prostředky 

4.1.1. Čtečka Impinj Speedway R420 

Čtečka Impinj Speedway R420 je stacionární čtecí zařízení dostupné v ILAB 

RFID. z přítomných zařízení disponuje nejvyšším vysílacím výkonem a nejvyšší citlivostí. 

Tabulka 1Technické parametry čtečky 

Typ EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 

Počet antén 4 

Vysílací výkon +10.0 to +32.5 dBm 

Citlivost  -82 dBm 

Rozhraní  Ethernet, usb 

Rozměry  19 x 17.5 x 3 cm 

Provozní teplota -20ºC - +50 ºC 

4.1.2. RFA01 UHF RFID anténa 

RFA01 anténa je určena pro UHF RFID stacionární čtecí zařízení. Velký čtecí 

dosah je podpořen ziskem antény až 8 dBi a nízkým PSV na vstupu 1,2:1. Uplatnění najde 

i v oblastech mimo RFID, např. dálkových přenosech dat v pásmu 868 MHz – telemetrii, 

logistice, apod. 
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Tabulka 2 Technické parametry antény 

Zisk 7 dBi 

PSV 1.2:1  

Vyzařovací úhel 65° 

Polarizace RHCP 

Anténní konektor SMA–f 

Kmitočtový rozsah 865–870 MHz 

Rozměry: 260 × 260 × 55 mm 

4.2. Testování důlní helmy 

Po pokynech vedoucího mé práce jsme si vhodně připravili prostor laboratoře. Pro 

následující měření. Prvním krokem bylo zkonstruování čtecí brány, která byla tvořena 

z ocelových a plastových tyčí. Výška brány byla 225 centimetrů a na její horní část jsme 

pomocí plastových úchytek připevnili UHF antény. Dále jsme nainstalovali tag ALL-9540-

02 do vnitřní části helmy nejprve na vrchní část a po té na boční část helmy, s anténami 

čtečky umístěnými po stranách. Nastavili jsme danou čtecí frekvenci a zahájili měření. 

Měření jsme provedli s počtem třiceti opakování, abychom mohli naměřené hodnoty co 

nejlépe porovnat. U tohoto měření jsme zjišťovali počet načtení tagu, při průchodu branou.  

 

 
Obrázek 13 RFID Brána 
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Na začátku měření jsme museli zvolit vhodný výkon tak, aby nám co nejlépe 

vyhovoval pro podmínky naší laboratoře. Ten jsme zjistili po několika pokusných 

výběrech daného výkonu, zdali je pro prostor laboratoře použitelný. Nesmí být moc 

vysoký, protože by byl tag načítán na velkou vzdálenost, jak jsme také sami zjistili. Tudíž 

jsme museli výkon upravit tak aby na konci dráhy, kterou jsme si připravili. Nebyl žádný 

signál, kterým by byl tag načítán. Dále jsme také museli vhodně nastavit program, který 

byl vyvinut pro tuto technologii. Po těchto přípravách, jsme mohli zahájit samotné měření. 

To jsme provedli s již zmíněným počtem opakování. 

 

 

Obrázek 14 Umístění RFID čipu na horní časti 

Obrázek 15 Umístění čipu na boční části helmy 
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Poté jsme naměřené hodnoty zapsali do programu Microsoft Excel odkud jsme je 

importovali do sofwaru  pro zpracování statistiky, který se nazývá STATGRAPHICS. Ten 

nám pomocí statistických údajů mohl vyhodnotit mnoho důležitých dat a poskytnout k nim 

příslušné grafy. Ty nám slouží k porovnání naměřených dat a zjištění rozdílů mezi 

jednotlivými tagy při odlišném umístění.  

4.2.1. Souhrnná statistika  

 

 

Tato tabulka a histogram  zobrazují souhrnné statistiky pro dva vzorky dat. Další 

tabulkové možnosti v rámci této analýzy mohou být použity k testování, zda rozdíly mezi 

statistikami z obou vzorků jsou statisticky významné. Zvláštní zájem bychom měli zaměřit 

na standardizované rozdělení špičatost, které lze použít k určení, zda vzorky pocházejí 

z normálního rozdělení. Hodnoty těchto statistik mimo rozsah -2 až +2 ukazují významné 

odchylky od normálního stavu. V tomto případě jsou obě hodnoty 

standardizované šikmosti v rozmezí očekávání. A také nesmíme opomenout obě hodnoty 

standardizované špičatosti, které jsou také v požadovaném rozsahu. 

Obrázek 16 Histogram  
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Tabulka 3 Souhrnná statistika 

 Antény na straně Antény nahoře 

Počet opakováni 30 30 

Průměr 33,4333 35,0667 

Rozptyl 26,9437 36,1333 

Směrodatná odchylka 5,19073 6,0111 

Minimum 26,0 23,0 

Maximum 44,0 47,0 

Rozsah 18,0 24,0 

Stnd. špičatost 1,53627 0,44137 

Stnd. spičatost -0,691497 -0,519001 

 

4.2.2. Porovnání umístění tagu na helmě  

Pro toto porovnání jsme museli provézt testování hypotézy.Jako nulovou 

hypotézu jsem si stanovil, že průměr počtu načtení v horní pozici se rovná počtu načtení 

tagu při umístění na straně.Proti nulové hypotéze jsem postavil alternativní hypotézu, která 

tvrdí, že průměr počtu načtení v horní pozici se nerovná počtu načtení tagu při umístění na 

straně. Na základě výpočtu provedeného v Statgraphics jsem rozhodl, že nemohu 

zamítnout nulovou hypotézu a tedy rozdíl mezi průměry obou statistických průměrů není 

na 5% hladine významnosti vyznamný. Bylo vyhodnoceno, že pro naše použití je stejně 

vhodné umístění tagu jak na straně tak na horní části helmy. Ale pro využití v důlním 

prostředí je bezpečnější umístění tagu v horní časti helmy z důvodu umístění čtecího 

zařízení v horní části chodby.  

4.3. Testování důlního vozu 

Pro testování vozu, už máme připraven prostor laboratoře. Jen musíme upravit 

parametry čtecí brány tak aby byla anténa ve stejné výšce, jako je tag umístěn na důlním 

vozu. Umístění a výběr vhodného tagu, je opět velice důležitým aspektem pro hladký 

provoz této technologie. Pro naše měření jsme zvolili umístění tagu na boční část vozu. To 

proto, aby nebylo čtení rušeno vozy, které se nacházejí před snímaným vozem. Pro toto 

měření jsme zvolili tři typy tagů. Měření probíhalo tak, že jsme umístili kovový plát tvořící 

boční stěnu vozu do vzdálenosti 2 metry od čtecí brány a postupně jsme zvyšovali výkon 
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vždy o 0,25dBm v rozmezí 15dBm – 31 dBm. A sledovali, jak se který tag chová a při jaké 

hodnotě výkonu je načten. Čtecí vzdálenost zůstává stejná.  

 

Obrázek 17 Čtecí brána 

4.3.1. První tag  

Prvním jsme zvolili tag s označením  H86-K-Li-Fe od výrobce Libor Hofmann 

RFID solutions. 

 

 
Obrázek 18 První testovaný tag 
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Tabulka 4Technické parametry prvního tagu 

Typ EPC Class1 Gen2 

Čtecí vzdálenost 8-12m 

Paměť 240bits - NVM (EPC Area 96bits) 

Pracovní teplota -30°C - +90°C 

 

4.3.2. Druhý Tag 

Druhý tag byl zvolen Confidex survivor  

 

 

Tabulka 5 Technické parametry druhého tagu 

Typ EPC Class1 Gen2 (ISO 18000-6C) 

Čtecí vzdálenost 8-12m 

Paměť 240bit EPC + 512bit 

Rozměry 224 x 24 x 8 mm 

Pracovní teplota -35°C  - +85°C 

Obrázek 19Druhý testovaný tag 
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4.3.3. Třetí Tag 

Zvolili jsme tag od výrobce Confidex Ironside na kterém provedeme testování.  

 

 

Tabulka 6 Technické parametry třetího tagu 

Typ EPC Class1 Gen2 (ISO 18000-6C) 

Čtecí vzdálenost 6-9 m 

Paměť 240bit EPC + 512bit 

Rozměry 51,5 x 47,5 x 10 mm 

Pracovní teplota -55°C  -  +105°C 

 

 

Obrázek 21 Naměřené hodnoty 

Jak již bylo zmíněno. U tohoto měření jsme testovali vhodný tag, který dokáže být 

načten, při co nejmenším přípustném výkonu. Opět musíme vhodně nastavit software, aby 

naše měření proběhlo bez jakýchkoli komplikací.  

Obrázek 20Třetí testovaný tag 
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Obrázek 22 Graf naměřených hodnot jednotlivých tagů 

Na základě námi naměřených hodnot jsem za pomocí software Statgraphics zjistili 

základní statistické parametry naměřených dat.  

Tabulka 7Základní statistiky naměřených hodnot  

 Počet Průměr Rozptyl Směrodatná 

odchylka 

Minimum Maximum Rozsah 

TAG1 30 24,3917 0,0331178 0,181983 24,25 24,75 0,5 

TAG2 30 20,2667 0,0600575 0,245066 20,0 21,5 1,5 

TAG3 30 28,9167 0,0574713 0,239732 28,5 29,5 1,0 

Total 90 24,525 12,6686 3,5593 20,0 29,5 9,5 
 

Na základě zjištěných statistik a následné analýzy rozptylu jsem zjistil, významné 

rozdíly mezi výsledky měření jednotlivých tagů. Žádný ze tří souborů naměřených hodnot 

není shodný s žádným dalším souborem. A naměřené soubory netvoří homogenní skupiny. 

Obrázek 22 Naměřené hodnoty v měřícím softwaru 
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Můžeme tedy rozhodnout o kvalitách jednotlivých tagů odvozených na základě 

měření minimálního výkonu potřebného k načtení tagu a seřadit tagy od nejhoršího k 

nejlepšímu následovně: Tag2, Tag1, Tag3.Pro použití na důlních vozech tvořených 

kovovými pláty se jeví jako nejvhodnější TAG 2 s názvem  

Tabulka 8 Porovnání tři souborů 

 Count Mean Homogeneous Groups 

TAG2 30 20,2667 X 

TAG1 30 24,3917  X 

TAG3 30 28,9167   X 
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Závěr 

Jak již bylo zmíněno, tato práce se zabývala využitím RFID technologie pro 

evidenci důlní techniky. Nejprve jsem popsal danou technologii. Zjistil jsem co tato 

technologie umí a co je nám schopna nabídnout a jaké možné spektrum využití je schopna 

zpracovat. Dále jsem se věnoval studiu a popisu důlní techniky a současnému způsobu její 

evidence. 

V další kapitole jsem provedl definici důlní techniky vhodné k aplikaci RFID. 

Jako vhodné pro aplikaci RFID jsem vybral důlní helmu, důlní vůz, ruční nářadí a 

sebezáchranný dýchací přístroj. 

V poslení kapitole jsem prakticky ověřil navrhované možnosti nasazení RFID 

technologie. Mým úkolem bylo na základě zadání zjistit rozdíl mezi kvalitou identifikace 

důlní helmy označené RFID tagem na horní části a na boční části důlní helmy. Mezi těmito 

umístěními jsme nenašel statisticky výzznamný rozdíl. Dalším úkolem bylo provézt test na 

důlním voze a při tomto testu nalézt nejvhodnější tag ze předložených tří typů. Měřením a 

statistickou analýzou jsem zjitil význámné rozdíli ve výkonnosti jednotlivých typů tagů. 

Mohl jsem tak určit nejvhodnější tag pro toto využití. Na kterém jsme po prostudování 

možných aplikací navrhli tři typy tagů. A testovali který tag je pro nás nejvhodnější. 

 Tato technologie nám může nabídnout velmi široké spektrum využití nejen v tomto 

odvětví. V poslední době je velmi rozšířená a myslím si, že do budoucna nabídne velký 

přínos pro získávání,zpracování a distribuci aktuálních dat.Vprůběhu zpracování tématu 

jsem uplatnil teoretické znalosti, získané během studia svého oboru. 
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