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Anotace bakalářské práce 

Tato práce je zaměřena na vývoj dobývací technologie lomu Bílina, zhodnocení 

stavu celých technologických celků včetně pomocné mechanizace ale především jejich 

vlivu na čistotu životního prostředí a klima. Vzhledem k tomu, že jsou dobývací prostory 

blízko obydleným územím, je potřeba věnovat životnímu prostředí a jeho čistotě velkou 

pozornost. Imisní limity pro ochranu zdraví lidí, jsou uvedené v nařízení vlády (NV) č. 

597/2006 Sb. Každá prašnost se zvyšuje úbytkem vody a vysoušením hornin, potřebné pro 

jejich bezpečné a výkonné dobývání. Každý technologický celek, kam patří dobývací 

stroje, dálková pásová doprava s koncovými zakladači, je vybaven drtiči, několika přesypy 

o patřičné výšce, kde se explotované horniny přesýpají na další části TC. Doprava těžené 

horniny a potřebné přesypy jsou jedním z hlavních bodových, liniových či plošných zdrojů 

suspendovaných částic prachu, a protože je není možné jakýmkoliv způsobem vyřadit 

z procesu, je potřeba řešit především ty zdroje, které ovlivnit můžeme. Jednou takovou 

možností je řešení prašnosti nezpevněných cest v závodech. Tuto možnost řeší studie 

společnosti SD, a.s. ve spolupráci se společností KOMA s.r.o. pomocí postřiku Calton 25. 

Této studii se věnuji ve své čtvrté kapitole.  

Klíčová slova: Dobývací stroje, zakládací stroje, pomocná mechanizace, 

Caltonn25,  

  



Summary 

Subject of this bachelor thesis is Mining and Auxiliary Machinery of the Bílina 

Quarry and its Progress. The purpose is to evaluate condition of technologic components, 

including auxiliary mechanization, but especially its effect to the environment and climate. 

Whereas the mining area is close to inhabited areas, it is highly necessary to pay attention 

to the environment and its purity. Pollution limits, aimed to protect the health of people, 

are presented in the Government Regulation (GR) no. 597/2006 Cl. The dustiness increases 

exponentially with the decrease of water and  incased dehydration of the ground which are 

necessary for its safe and efficient mining.  

Every technological whole; including the mining machines, long-range telpher with end 

foundations, is equipped with crushers and several dunes of appropriate height, where the 

exploited rocks are drifted into another components of TW. Transportation and necessary 

drifts of  mined rocks are one of the main spot,liner and square sources of suspended dust 

particles, since it is not possible to eliminate those sources from the process in any way, it 

is required to handle especially the sources we are able to manage. One of those 

possibilities is to manage the dustiness of unpaved roads in establishments. This possibility 

is already being covered by SD a.s company in cooperation with KOMA s.r.o. with the 

Caltonn 25 spray. This research is covered in the forth chapter of thesis.  

Keywords: mining machines, filling machines, auxiliary mechanization, 

Calton25.  
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ÚVOD 

Má bakalářská práce je rozdělena do čtyř celků, ve kterých se budu zaměřovat 

v první a druhé části na historický vývoj dobývací technologie a sumarizaci dobývací a 

zakládací technologie, ve třetí nahlédnu na pomocnou mechanizaci společnosti 

Severočeské doly a.s. (dále jen SD) na dole Bílina. Toto potřebné technologické vybavení 

je dominantním plošným, bodovým a liniovým zdrojem suspendovaných částic prachu, 

mezi které je zahrnuta: 

U plošných zdrojů 

 Důlní činnost – skrývka nadloží, těžba uhlí, zakládání skrývkové hmoty 

 Manipulace uhlí na skládkách 

 Větrná resuspenze prachových částic z povrchu odkrytých ploch lomu  

U bodových zdrojů 

 Poháněcí stanice pásových dopravníků 

U liniových zdrojů 

 Pásové dopravníky 

 Doprava po vnitropodnikových komunikacích 

Součástí každého dobývacího a zakládacího stroje jsou přesypy dopravovaného 

materiálu, které jsou plošným zdrojem emisí. Stejně tak primární drtiče dobývacích strojů 

jsou zdrojem emisí. Pásová doprava byla při projekci, z důvodu její časté přestavby a 

přemisťování, uvažována jako nekapotovaná, nebylo uvažováno mlžení ani další opatření 

ke snížení prašnosti. Emisní faktory závisí především na výšce přesypů a vlhkosti 

přepravovaného materiálu a jsou vztaženy na jednotku přepravovaného materiálu. Pro 

každý stroj je vyhodnocena celková emise podložená studií ČHMÚ, která převzala emisní 

faktory pro jednotlivé dílčí stroje ze studie Katestone Envirnomental 2009 a z přehledu 

emisních faktorů U.S. EPA [AP/42] a je součástí POPD lomu Bílina na rok 2010-2030. 

Protože není možné tyto TC, jakožto hlavní zdroje emisí účinněji a ekonomičtěji vyřešit, je 

potřeba snižovat prašnost na místech, které nám to svou povahou umožňují. Takovým 

místem jsou nezpevněné cesty závodů, velmi často zatěžované těžkou technikou. 

Závěrečná čtvrtá kapitola se podrobněji věnuje testování snížení prašnosti pomocí látky 

Calton 25 na těchto komunikacích.   
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1 POVRCHOVÉ DOBÝVACÍ STROJE 

Záměr pro tuto a následující kapitolu je vývoj a sumarizace velkostrojů 

umístěných v lokalitě DB a jejich příspěvek produkce emisí prašnosti do ovzduší. I když 

je, dle ČHMÚ, která prováděla rozptylovou studii pro SD, a.s. a je přílohou POPD lomu 

Bílina na období 2010-2030, v jednotlivých případech překročena 24 hodinová 

koncentrace suspendovaných částic prachu daná legislativou ve výši 50µg*m
-
³ v roce 2007 

o 5µg*m
-
³ a v roce 2008 o 9µg*m

-
³, tak nejsou překročeny celkové roční imisní limity ve 

výši 40µg*m
-
³, kdy roční průměr byl v roce 2007 - 32µg*m

-
³ a v roce 2008 - 35µg*m

-3
. [7]  

1.1 Společnost Severočeské doly, a.s. 

Společnost SD a.s. byla, rozhodnutím o privatizaci dvou podniků Doly Nástup 

Tušimice a Doly Bílina, založena dle obchodního zákoníku č. 513/1991Sb., ve znění 

pozdějších předpisů dne 1. 1. 1994, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 495. Předmětem podnikání je především 

těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin.  

Těžební činnost provozují na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina v 

Severočeské hnědouhelné pánvi.  Doly Bílina produkuje nízkosirnaté tříděné a energetické 

uhlí v objemu cca 20mil.tun uhlí za rok. Tímto výkonem se na trhu řádí na vedoucí pozici. 

Posláním této společnosti ale není jenom dobývání přírodních zdrojů a jejich prodej, ale 

také nedílnou součástí společnosti je i obnova krajiny a udržení ekologické stability 

přírody po těžbě, pro kterou vytváří společnost finanční rezervy. Jedním z kroků pro 

zlepšení životního prostředí je i řešení snižování prašnosti při provozu, kterému se budu 

věnovat konkrétněji na konci své práce.[12]  
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1.2 Historie dobývacích strojů 

Nejstarším způsobem získávání nerostů je dobývání povrchovým způsobem. 

Nejstarší zmínka o výskytu a těžbě hnědého uhlí na Mostecku se datuje k roku 1403. Díky 

rozvoji strojírenství byl rozvíjen i vývoj dobývacích technologií. Nejstarší období vývoje je 

charakterizováno použitím pohonu zvířecí či lidskou silou. Revoluční byl vynález parního 

stroje, který napomohl uplatnění ocelových konstrukcí.  

První lopatové rýpadlo vymyslel, postavil a patentoval strojník Ottis roku 1836. 

Tyto stroje byly osazené na pevném rámu, opatřeném koly pro jízdu po dřevěných 

kolejích. Lopata již měla výsuv a její objem byl 1,15m³. Ve spojení s parním strojem o 

výkonu 12kW disponoval stroj výkonem 35m³ za hodinu.[3] 

 

Obrázek 1: nákres prvního funkčního parního rýpadla (zdroj: J. Jiskra) 

V průběhu čtyř desítek let se díky vývoji zvětšovaly tyto stroje, jejich váha 

dosahující 100t a také jejich výkonnost. V roce 1877 byl takový stroj poprvé využit při 

lomovém dobývání nedaleko Pittsburghu. [3] 

V roce 1910 byl u těchto strojů poprvé použit housenicový podvozek, tzv. plazové 

pásy, namísto kolejového. Největší lopatová rýpadla se v první polovině dvacátého století 

pak vyráběla s objemem lopaty přes 100m³, váhou přes 10.000t a pracovním cyklem 

45sekund. Po druhé světové válce se počal hlavní rozmach obřích kolesových rypadel, 

které se konstruovaly pro výškové a hloubkové dobývání. [3] 

V dobývacím prostoru mezi Ledvicemi a Duchcovem se v šedesátých letech 

dvacátého století, postupným douhlením provozů Dukla, Pokrok a Jirásek s výstavbou 
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velkolomu. Spojením těchto provozů vznikl skutečný velkolom pod jménem Maxim 

Gorkij (VMG) vyžadující odpovídající dobývací techniku. Do roku 1958 byla skrývka 

v tomto dobývacím prostoru těžena předválečnými lopatovými rýpadly s přetržitým 

pracovním cyklem o objemu dvou kubíku s provozní hmotností 2,5-3t.  V tomto roce byl 

prvním kolesovým rýpadlem na těžbu skrývky nasazen na lomu Alois Jirásek stroj 

s označením K1000.9/K30 a svou provozní hmotností 1.000t  se řadil mezi opravdové 

velkostroje. Konstruovány a vyráběny byly ve Škodových závodech v Plzni. Tyto kolesová 

rypadla byly doplněny kolejovými zakladači Z1200, navrženými v projekční kanceláři 

Vítkovických železáren v Teplicích (dnes Prodeco). [3,5] 

K 1 000.9/K 30 

Prvním kolesovým rýpadlem s výsuvem, na tehdejší poměry technickou senzací, 

bylo nasazení rýpadla K 1 000.9/K30 vyrobené v Československu Škodovými závody na 

těžbu skrývky. Tři housenicová dvojčata tvořila podvozek. Přední dvojče bylo řiditelné 

s minimálním poloměrem oblouku zatáčení 40m. Na tomto podvozku byla umístěna spodní 

stavba stroje nesoucí kabelový buben, kruhovou otočnou dráhou horní stavby, mezipas a 

nakládací výložník s otočí vlevo i vpravo o 115° a možností zvedání v rozmezí +1,9 m až 

+5,7m. Stabilitu horní stavby umístěné na kruhové otočné dráze zajišťují čtyři háky. Nese 

také vyvažovací výložník tzv. autobus, držící výložník tzv. krákorec, kolesový výložník a 

navíc řídicí výložník s kabinou vedoucího rýpadla. 

Koleso s poloměrem šesti metrů nese osm korečků o objemu 650dm³. Maximální 

výška řezu byla 24m a šířka těženého bloku  45m. Rychlost pojezdu velkostroje o provozní 

hmotnosti 1.260tun dosahoval 6m za minutu. Maximální povolený sklon byl pro těžbu 

tímto strojem 1:50 a při transportu 1:30. S tímto velkostrojem se těžilo úctyhodných 41let 

až do roku 1999! [5] 

1.3 Současnost dobývacích strojů 

Kolesová rýpadla patřící do skupiny strojů s nepřetržitým pracovním cyklem se 

začala rozvíjet po druhé světové válce a z technologického hlediska jsou stroje s měrným 

rypným odporem do 120kN na metr délky řezné hrany nejvhodnější pro dobývání 

nadložních hornin, uhlí či jiných měkčích užitkových surovin.  

Těžba skrývky je prováděna kontinuální technologií na šesti 6-ti skrývkových 

řezech za použití technologických celků TC2 a TC3 a generálním paralelním postupem 
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západním směrem. Těžba uhlí je prováděná kontinuální technologií a je realizována jedním 

začišťovacím řezem a třemi uhelnými řezy za použití kolesových rypadel řady TC1.  

V tabulce jsou uvedené plánované objemy těžby skrývky a uhlí, které je pomocí 

zmíněných technologických celků, vybavených kolesovými rypadly, DPD a pásovými 

zakladači, potřeba vydobýt. 

Tabulka 1 plán těžby skrývky a uhlí (zdroj: POPD) 

rok 
Projekt těžba skrývky v m³ Plán těžby uhlí v t 

2011 
48 750 000 9 500 000 

2012 
53 850 000 9 500 000 

2013 
57 000 000 9 500 000 

2014 
56 720 000 9 500 000 

2015 
57 030 000 9 500 000 

Kontinuální technologie je prováděna dálkovou pásovou dopravou šíře 1.200mm 

o přepravním výkonu 1.400 t*h
-1

, šíře 1.600mm o přepravním výkonu 3.200 t*h
-1

, šíře 

1.800mm o výkonu 9.400 t*h
-1

, šíře 2.000mm o přepravním výkonu 10.000 t*h
-1

 a šíře 

2.200mm.o přepravním výkonu 11.000 t*h
-1  Celkové měrné emise z těchto bodových 

zdrojů - poháněcí stanice pásové dopravy je 0,05831g*s
-1

 a u liniových zdrojů jsou 

z pásových dopravníků 0,00027g*s
-1

, U pásových dopravníků jde o 0,00027 g*s
-1

*m
-1.

  

1.3.1 Kolesová rýpadla TC1  

Kolesová rýpadla technologických celků TC1 (denní reálný výkon 10.000-

20.000m³ vytěžených, přepravených a založených hmot) dobývají skrývku, uhelnou 

substanci i smíšené řezy. Doprava u těchto TC je kolejová i pásová v šíři 1.200mm nebo 

1.400mm. zakončena zakladačem ZP 2500. 
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KU 300 

Rýpadlo, střední velikosti vyrobené v Uničovských strojírnách je s roční 

výkonností 2,0-3,3 mil. m³ těžených hmot ročně určeno pro těžbu uhlí, a skrývkového 

materiálu, ve kterých rypný odpor nepřesáhne 120kN na metr řezné hrany korečku. 

Pojíždějící sklon rovin v libovolném směru nesmí být větší než 1:20. Tento stroj nahradil 

technologicky starší typ K 300, který se v této lokalitě nenachází. Stejně jako u stroje 

K 1.000 tvoří podvozek tři housenicové „dvojčata“ z nichž je řiditelné natáčeno dvěma 

hydraulickými válci tak, aby mohlo projíždět oblouky. Zároveň je zde umístěn hydraulický 

válec pro zajištění stability při extrémních spádech. Spodní stavba nové konstrukce typu 

„C“ nese kabelový buben a kulovou otočnou dráhu. Na kulových čepech umístěných 

v rozích je uložena spodní stavba na podvozku. Otočný svršek se otáčí již o 360°, tvoří 

podkovovitý rám, jehož horní rameno je vyvažovacím výložníkem, ve kterém jsou 

umístěny elektrické rozvaděče, transformátory, Ward-Leonardovo soustrojí (nově 

nahrazené novými moderními tyristorovými měniči), vrátek zdvihu kolesového a 

nakládacícho výložníku, dílny, šatny a podobně. Teleskopický výložník s výsuvem 8m 

nese bezkomorové kolesu o průměru 7,6m s 10-ti korečky o objemu 300dm³. Jeho výškový 

dosah je 18,3m a hloubkový je 3m, což umožňuje i těžbu v hloubkovém řezu. Ve 

dvouřezové technologii hloubkového a úrovňového řezu to umožňuje výškový dosah až 

28m, pokud to mechanika hornin a s ní spojená stabilita řezu dovolí. Po 

zavedení bezkomorového systému kolesa poháněného asynchronním elektromotorem o 

napětí 6.000V a výkonu 400kW  dosahují těženého výkonu až 10.000m³ sypané horniny za 

hodinu. Rýpadlo pracuje ve spojení s pásovou dopravou. Typy koles a jejich rozdíl je 

znázorněn na obrázku č1. [1,2,3] 

 

Obrázek 2:  Typy koles (zdroj: TLD – Kryl-Jiskra) 
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Obrázek 3: komorové koleso (foto:D. Šeiner) 

Přehled rýpadel KU 300 provozovaných na dole Bílina: 

KU300.8/K 68 v provozu od roku 1974 

KU300.15/K 70 v provozu od roku 1975 – na 6.SŘ nasazen od roku 2009, kam 

byl převezen z lomu DNT (1975 -2005) 

KU300.13/K 71 v provozu od roku 1975 

KU300.16/K 83 v provozu od roku 1979 

KU300.30/K 91 v provozu od roku 1982 

KU300.40/K 102 v provozu od orku 1988 

Celkový těžební výkon všech KU 300 umístěných v prostorech dolů Bílina jsou o 

teoretickém výkonu 6x2-3,3mil. m³ ročně. Tyto rypadla mají každý 3 přesypy o výšce 

sypání 2m, celkem tedy 18 přesypů materiálu.  

1.3.2 Kolesová rýpadla TC2  

Rýpadla technologických celků TC2  (denní reálný výkon 20.000 – 50.000 m³ 

vytěžených, přepravených a založených hmot) s roční výkonností v rozmezí 8-10,5mil. m³ 

těžených hmot. Pásová doprava 1.800mm nebo 2.000mm s koncovým zakladačem ZP 

6600.  
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Jako vůbec první rýpadlo technologického celku TC2 KU 800.1/K 59 zde bylo 

uvedeno do provozu v roce 1969. 

KU 800  

KU 800 jsou stroje řady TC 2 Uničovských strojíren, bez kterých by se moderní 

těžba neobešla. Jedná se o velké kolesové rýpadlo pro těžbu úrovňového a hloubkového 

řezu. Rýpadlo je postaveno na kráčivém podvozku složeného z centrální  obdelníkové 

desky a z jedné boční desky umístěné po obou stranách středové desky. Spodní stavba nese 

hydrauliku kráčivého podvozku a dvojitou kulovou otočnou dráhu. Vrchní stavbu tvoří 

deska, do které je vetknut vyvažovací výložník a kloubově uchycen držící výložník. Dále 

jsou zde umístěny pohony otoče horní stavby , mezipas, kolesový výložník s výsuvem a 

nakládací výložník s vlastním housenicovým podvozkem. Strojovna upevněná v zavěšení 

na vyvažovacím výložníku se zdvihovým vrátkem kolesového výložníku, dále jsou zde na 

vyvažovacím výložníku umístěny elektrické zařízením, pohony a dříve Word-Leonardovo 

soustrojí nahrazené také, jako u KU 300, moderními tyristorovými měniči. Ve střední části 

vrchní stavby je umístěn pohon výsuvu držícího a kolesového výložníku. Také je zde 

umístěno kruhadlo pro mělnění nadměrných kusů těživa pro pásovou dopravu.  U 

původních strojů nebylo kruhadlo a tak mělnění bylo řešeno deseti korečky o objemu 800l 

a mezi nimi deseti mezibřity. 

Na dvojdílném výložníku je umístěno bezkomorové koleso o průměru 12,6m 

s deseti korečky o objemu 1.000dm³ každý. Původní váha byla 3340tun, ale mnohé se 

dobou vyvíjelo a inovovalo a tak současná váha  4440tun přináší lepší vybavenost včetně 

zmíněného krouhače pro mělnění. Stroj je napájen 35.000V. Maximální povolený sklon při 

těžbě je 1:14,3, při pojezdu 1:9,5. Rychlost kráčení je 3metry za minutu a při delším 

přesunu je reálná rychlost 90m za hodinu.  Používá se pro tří až čtyřřezovou technologii, 

kdy na jedno položení pásové dopravy v šíři 1600mma 1800mm tři až čtyři řezy. První řez 

může dosahovat teoreticky až 32m, předpisově je omezeno na 30m, druhý řez 15m bez 

drtiče, s drtičem 10m, třetí také 15m a čtvrtý 6,3m s maximálním sklonem 80°. Na jedno 

položení DPD tak může těžit až 53m mocnou vrstvu skrývky. Na konci celku je Zakladač 

ZP 6600 (ZP 5500). [1,2,3] 

Celkem jsou na dole Bílina umístěny tři stroje o celkovém ročním těžebním 

objemu 3x 6-9mil.t ročně a celkové počtu 9 přesypů o výšce sypání 2m a 8m. 

KU800.19/K 98 umístěn na 3.SŘ v provozu od roku 1984 
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KU800.18/K99 umístěn na 5.SŘ v provozu od roku 1987 

KU800.17/K 105 umístěn na 3.SŘ v provozu od roku 1991 

 

Obrázek 4: stroj KU800  (zdroj: www.klementas.cz) 

K 650.3/K 108 

Z roku 1995 je na lomu Bílina provozováno malé, kompaktní kolesové 

hydraulické rýpadlo UNEX K650 s vlastním malým pásovým vozem a rozpojovací silou 

95kN*m
-1

. Konstruováno je pro optimální výšku řezu 12m a maximem pro 14,5m. 

Hloubkový dosah je maximálně 1,1m. Podvozek je tvořen dvěma housenicemi, zdvih a 

spouštění kolesového a nakládacího výložníku je zajištěno hydraulickým pístem. Úhel 

otáčení horní stavby - 360°, pohon čtrnácti korečkového kolesa je zajištěn dvěma motory o 

výkonu 2x250kW. [1,5] 
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Obrázek 5: K650 - hydraulický zdvih výložníku (zdroj: www.unexamadeo) 

K 2000.1/K 101 

Další unikátní zesílené rýpadlo řady TC 2 Uničovských strojíren s nevýsuvným 

kolesovým výložníkem a drtičem uvnitř střední stavby nasazené do provozu v roce 1987. 

Určen do obtížných geologických podmínek s nadměrným výskytem pískovcových poloh a 

skluzů bloků zeminy s maximálním rypným odporem 130kN na metr řezné hrany korečku. 

Jeho teoretická výkonnost dosahuje až 5.500m³ hodinu, průměr bezkomorového tělesa, 

poháněného motory o výkonu 2x1.000 kW, je 13,17m s umístěním 15korečků. Maximální 

teoretická výška řezu je 35m, předpisová 30m a hloubkového pak 4m. Tento velkostroj je 

umístěn na 6. skrývkovém řezu. [3,5] 
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Obrázek 6: schéma rypadla K2000 (zdroj:TLD Kryl-Jiskra) 

1-bezkomorové koleso, 2-kolesový výložník, 3-teleskkopický nakládací výložník, 

4-podpěrný vůz, 5-vyvažovací výložník, 6-otočná deska, 7-spodní stavba, 8-housenicový 

podovzek. 

K 1 300/K 111 

Vzhledem k tomu, že DB nebrání v těžbě žádné lidské obydlí a územní linie 

ekologických limitů stanových Usnesením vlády ČR č.1176/2008, podle kterého uvolňuje 

pro roky 2010-2030 postup na severním křídle lomu a dávají k dispozici 155 mil. t 

uhelných zásob, patří mezi strategické dlouhodobé záměry vytěžit pro nově budovaný 

nadkritický zdroj sousední Ledvické elektrárny o výkonu  660MWe velmi kvalitní 

nízkosirnaté uhlí. Úpravy těchto limitů umožňují rozvoj severní porubní fronty, ale úložné 

poměry uhelné sloje v této části představují také určitý nárůst skrývkového součinitele. 

Díky prodloužení životnosti lomu mohla být postupně obnovena i dobývací technika. 

Západním směrem se lom postupně zahlubuje a nová, výkonná dobývací technika je pro 

DB velmi důležitá. Je potřeba ročně odtěžit zhruba 47mil. m³ skrývkového materiálu.  

Nejnovější a nejmodernější velkostroj TC2 postavený z konceptu K 2000.1/K 101 

z produkce Prodeca a Noenu postavené Bílinské skrývce na míru je určen do 

nejobtížnějších podmínek na nejnižší skrývkový řez s častým výskytem těžko 

rozpojitelných pevných jílů a pískovců, které v současnosti jsou odtěžovány pomocí 

lopatových rýpadel s cyklickou technologií. 

Systém podvozku je tříbodový – tři páry housenicových podvozků 

trojúhelníkového tvaru se dvěma řiditelnými páry a jedním párem neřiditelných housenic. 
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Na podvozku je umístěna spodní stavba válcové skořepiny. Uvnitř spodní stavby je 

umístěn ve středovém přesypu dvourotorový drtič hydraulicky rozevíratelný a 

regulovatelný s násypkou a hydraulickým skluzem tlumící rázy a usměrňující tok 

skrývkového odklizu na předávací pás. Jednomembránové  bezkomorové koleso o průměru 

13,2m s našroubovanou hřídelí je tvořeno prstencem, soustavou nosných kuželů a nábojem 

pro připojení na nakovaný nákružek. Přenos kroutícího momentu z převodovky se přenáší 

přes krajní řadu šroubů disku a membrány centrálního kola převodovky. Výkon pohonu 

kolesa je 2x1.150kW.  Tím dosahuje rypadlo měrnou rozpojovací sílu úctyhodných 192-

219kN/m.  Dolní rám a navazující ocelová konstrukce tvoří vyvažovací výložník. U tohoto 

stroje bylo použito speciálního zavěšení strojovny na závěsech se soustavou tlumičů. 

Tímto je strojovna oddělena od vibrující konstrukce stroje a snížením vibrací je 

prodloužena i životnost elektrického vybavení umístěného ve strojovně. Spojovací most 

vlastní ocelové konstrukce podpírá housenicový podvozek. [1,3,5] 

1.3.3 Kolesová rýpadla TC 3 

Kolesové rypadlo řady TC 3 s denním reálným výkonem 50.000 – 70.000 m³ 

vytěžených, přepravených a založených hmot s koncovým zakladačem ZP 10 000 jsou 

jediným, největším a nejvýkonnějším strojem u nás. 

K 10 000/K 74 

V roce 1978 bylo uvedeno do provozu dosud nejvýkonnější rýpadlo TC 3 v ČR 

K 10 000/K 74 s garantovaným teoretický výkonem 10.000 m³za hodinu.  

 

Obrázek 7: Rýpadlo K 10 000 (zdroj: Prodeco.cz) 
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Jedná se o rýpadlo již s kráčivým podvozkem oproti jejich předchůdcům 

s housenicovými podvozky. Na podvozku je i již trojitá kulová dráha.  Bezkomorové 

koleso s pevným skluzem, poháněné elektromotory o výkonu 2x800 kW, je přes planetové 

převodové skříně uchyceno na teleskopickém kolesovém výložníku, který je jedním 

koncem uložen posuvně na příčníku výsuvu (uloženém otočně ve střední stavbě) a druhým 

koncem zavěšen prostřednictvím příčníku zdvihu a kladkostroje na vzpěře kolesového 

výložníku. Dopravu těživa ve střední části stroje (mezi kolesovým výložníkem a 

spojovacím mostem) zajišťuje vynášecí talíř. Pro navádění těživa od vynášecího talíře do 

násypky přijímacího konce spojovacího mostu slouží podávací pás situovaný pod pluhem 

shrnovacího vozíku. Spojovací most je podepřen dvěma kráčivými podvozky. Napájení 

stroje je 35.000V  s pohotovostní váhou 6000 tun. Maximální teoretická výška řezu je 

35m, dle předpisů pak 30m a hloubkového je 4m s maximálním sklonem 60°. Umístěn je 

na 1.SŘ ve spojení DPD a zakladačem ZP 10000. [1,3,5] 

 

Obrázek 8: K10 000 s vynášením po obvodu (zdroj: www.prodeco.cz) 

V provozu SD, a.s. na DB je 6 skrývkových a 7 uhelných kolesových rypadel – 

celkem tedy 13 velkostrojů všech tří technologických celků TC1, TC2 a TC3 o celkovém 

teoretickém výkonu cca 70mil.t ročně. Celkový okamžitý příspěvek imisí do ovzduší je po 

přepočtu v g*s
-1

 dle studie ČHMÚ u rypadel uhelných 3,35 g*s
-1 

z  každého rypadla a u 

skrývkových rypadel 8,89 g*s
-1

 z každého rypadla.[7]  
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2 POVRCHOVÉ ZAKLÁDACÍ STROJE 

S vývojem a zároveň s nasazením dobývacích strojů a dopravních mechanismů na 

velkých uhelných lomech souvisel i vývoj a nasazení mechanizace zakládacích prací. První 

zakladač na skrývce byl v době okupace, zároveň s velkostrojem na skrývce nasazen 

v Komořanech u Mostu na lomu Quido IV (po válce velkolom Obránců míru). Do té doby 

se zakládalo ručně vysypáváním vozů ze svahu. V letech padesátých se nasazovaly 

zakladače kolejové ve spojení s lopatovými rýpadly. S rozvojem DPD v druhé polovině 

šedesátých let začaly lopatová rýpadla a kolejové zakladače vytlačovat kolesová rýpadla ve 

spojení se zakladači pásovými. V současnosti Doly Bílina provozují zároveň s dobývacími 

celky také 8 zakladačů a dva skládkové stroje.  Zakládací stroje jsou určeny k zakládání 

vytěžených skrývkových hmot do výsypek. Tyto stroje mohou být s nabíracím zařízením 

na kolejovém podvozku pracující ve spojení s kolejovou cyklickou dopravou nebo pásové 

bez nabíracího zařízení pracující ve spojení s DPD. Zvláštní kategorii tvoří pásové vozy 

zakládací – PVZ na kolejovém podvozku. [1,3]  

2.1 Kolejové zakladače 

První kolejový zakladač, ještě na lomu Alois Jirásek, postavený k prvnímu 

dobývacímu velkostroji K 1 000.9/K 30 o výkonu 1.200m³ s.z.h
-1

, je určený pro zakládání 

zeminy. Kolejový zakladač Z1200 patří do skupiny jednovozových, vyrobený ve VŽKG. 

Odkliz je dopravován cyklickou dopravou - sunutými vlakovými soupravami a vysypáván 

do koryta zakladače. Tento zásobník si zakladač vytváří sám pro plynulé zásobování 

zakladače a eliminaci ztrát při cyklické dopravě. [5] 

Zakladač Z 1 200 

Jeho hlavní částí jsou:  

 kolejový podvozek osazený celkem 32 páry kol umístěn na dvou 

rovnoběžně jdoucích kolejí o rozchodu pouze 1435mm.  

 Nabírací zařízení s korečkovým řetězem s upevněnými korečky a vodičem 

korečkového řetězu 

 Pohon korečkového řetězu s vrchním turasem 

 Strojovna 

 Předávací pás 
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 Vykládací výložník s vykládacím pasem  

 Kabelový vůz tažený na straně nabírací po jedné koleji o stejném rozchodu 

Nabírací zařízení se spodním turasem se zvedal pomocí zdvihového vrátku, 

vykládací výložník měl neměnný sklon shozu s možností maximální otoče v horizontální 

poloze ±135° z osy zakladače. Rozpětí portálu pak 7metrů ±0,25metru. 

Napájení bylo střídavým proudem o napětí 6.000V, příkon dosahoval až 750kW 

rozdělených: 144kW - pojezdy, 20kW - zdvih nabíracího zařízení, 130kW – výložníkový 

pás, 40kW – podávací pás, 6kW otáčení výložníku, 320kW – pohon korečkového řetězu, 

90kW ostatní zařízení. Provozní váha stroje 592 tun. [5] 

2.2 Pásové zakladače 

Zakladače jsou posledním článkem kontinuálně pracujících technologických celků 

o daných výkonech  TC1, TC2 a TC3. Součtem výkonností zakládacích strojů dostaneme 

založení a přepravení veškerých vydobytých hmot o celkovém plánovaném založení 

57mil.t hmot v roce 2013. Celkový příspěvek měrných imisí zakládacích strojů je dle 

studie ČHMÚ u zakladačů 9,063g*s
-1

.  

Pomocí PVZ s příspěvkem resuspenze prachových částic 0,525g*s
-1 přijímá 

zakladač těživo kdekoliv po celé délce DPD s výjimkou poháněcí a vratné stanice. Odtud 

je předává na spojovací most s vlastním kráčivým podvozkem a středovým přesypem je 

těživo usměrněno na pás zakládacího výložníku. U každého zakládacího stroje jsou 3 

přesypy s výškou sypání 3m a zakládacím sypáním o výšce 20m. To je největší zdroj imisí, 

které však v běžném provozu nelze řešit. Zakladače české výroby jsou jednovozové na 

kráčivém podvozku.  

Předností našich zakladačů: 

 nízký měrný tlak působící na podložku výsypkové etáže 

 vysoká všesměrná manévrovatelnost 

 vysoká stabilita strojů i se skluzem v bezprostřední blízkosti podvozku 

Pásové zakladače zakládají výsypné stupně jako jednoetážové nebo dvouetážové, 

zásadně blokově se zakládáním úpadním nebo dovrchním. [1,3] 

V tabulce jsou uvedeny zakladače nasazené na DB s jejich technickými parametry. 
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Tabulka 2 výkonnosti zakladačů (zdroj TLD Kryl-Jiskra, Prodeco.cz) 

 

 

 

 

jednotky 
ZPD 

3.500 

ZPD 

5.500 

ZP 

6.600 

ZPDH 

6.300 

ZPD 

8.000 

ZP 

10.000 

Teoretická výkonnost m
3
*s

-1 
3.500 6.600 6.600 6.300 8.000 10.000 

Délka výložníku m 46 80 80 90,6 121,4 135 

Délka spojovacího mostu m 40 74 75 78 92 103 

Rychlost pásu m*s
-1

 5 6,49 6,49 6,83 7,2 8,7 

Šířka pásu mm 1.400 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 

Rozsah otáčení ° ±110  ±115  ±115 ±100 

Typ podvozku  housen kráčivý kráčivý housen kráčivý kráčivý 

Specifický tlak na podloží MPa 0,085 0,069 0,07 0,08 0,07 
0,07 

 

Přívodní napětí V 6.000 6.000 6.000 6.000 35.000 35.000 

Instalovaný výkon kW 800 3.640 3.640 2.425 4.450 5.400 

Maximální výška zakládání m 14 26 26 26 26 40 

Provozní hmotnost t 498 1.800 1800 1429 2900 2950 

Zakladač ZPD 3 500.9/Z 99 

Tento jednovozový zakladač je v provozu nasazený od roku 1989 a zakládá přes 

jižní část lomu skrývku od rypadel K 300 s označení K 68, K 70, K 83 a K 102. V roce 

2006 proběhla rekonstrukce zaměřená na pohony a napínání dopravních cest. 

 

Obrázek 9: zakladač ZP 3 500 (zdroj: Prodeco.cz) 
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Zakladač ZP 5 500.5/Z 79 

Tento zakladač je v provozu od roku 1973, byl umístěn na vnější Radovesické 

výsypce, kde proběhla dílčí generální oprava. V roce 1995 byl rozebrán a přemístěn na 

vnitřní výsypku kde v roce proběhla celková generální oprava, při které byla provedena 

intenzifikace na výkonnost z 5.500m³*h
-1

 na současných 6.600m³*h
-1

, byl modernizován 

ovládací systém na systém ZAT a zároveň vyměněn kráčivý podvozek spojovacího mostu 

za housenicový. V současnosti zakládá na vnitřní výsypce z druhého skrývkového řezu 

Zakladač ZP 6 600 

Zakladač ZP 6 600 s výrobním číslem Z 96 postavili VŽKG Ostrava a je nasazen 

od roku 1987 k zakládání nadložních zemin na druhém skrývkovém řezu od rypadla 

K 111. V roce 2002 proběhla rekonstrukce hydraulického systému a elektromateriálu, byl 

vybaven řídicím systémem Siemens SIMATIC. Doposud neproběhla generální oprava.  

 

Obrázek 10: zakladač ZP 6 600 (zdroj: Prodeco.cz) 

Zakladač ZP 6 600/10 s označením Z 85 byl původně nasazený od roku 1982 na 

Palivovém kombinátu Ústí n/L v Hrabovicích, odkud byl po ukončení tamního provozu v 

roce 1999 rozebrán a přemístěn na vnitřní výsypku DB. Při montáži byla provedena 

celková generální oprava, při které byl i modernizován ovládací systém, také na systém 

ZAT a taktéž vyměněn kráčivý podvozek spojovacího mostu za housenicový. V 

současnosti zakládá hmoty ze čtvrtého skrývkového řezu od rypadla K800 s označením 

K 98. Oba tyto zakladače patří do výkonnostní kategorie TC 2. 

Zakladač ZPDH 6 300.1/Z 102  

Nově postavený zakladač na dvou housenicových podvozcích společností Prodeco 

byl předán do užívání v prosinci 2009 dodávaný jako součást technologického celku 

zároveň s dobývacím strojem K1.300. Je nasazen na 3. skrývkovém řezu pro zakládání 

nadložních zemin. 
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Obrázek 11: zakladač ZPDH 6300 (zdroj:  Prodeco.cz) 

Zakladač ZPD 8 000 

Dvouvozový zakladač s kráčivým hlavním podvozkem a housenicovým 

podvozkem spojovacího mostu je nasazen od roku 1987. O dva roky později došlo na stroji 

k prokluzu hnacího bubnu spojovacího pásu a následně k požáru střední stavby. Následná 

oprava trvala do května 1990. V roce 2012 proběhla obnova částí strojní a elektro, vybaven 

byl řídícím a informačním systémem DIAMO. Zakládá na 6. skrývkovém řezu od rypadla 

označeného K 101.   

 

Obrázek 12: zakladač ZPD 8 000 (zdroj: Prodeco.cz) 

Zakladač ZP 10 000  

Patří do TC 3 ve spojení s DPD šíře 2000mm a s kolesovým rýpadlem K 10 000. 

Stroj nasazený od roku 1984. Je postaven na kráčivém podvozku, kde není směr kráčení 

závislý na natočení horní stavby, s délkou spojovacího mostu 103m, délkou zakládacího 

výložníku 135m s možností otáčení ±100° a maximální výškou zakládání 35m. Váha stroje 

je 3000tun. Stroj je nasazen na nejvrchnější etáži vnitřní výsypky a zakládá skrývku 
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z 1.skrývkového řezu od rypadla K 10 000 s označením K 74. Generální opravy proběhly 

v roce 1987 a v roce 1995, při které byl stroj modernizován ovládací systém na systém 

ZAT. V roce 2000 byl kráčivý podvozek vyměněn za housenicový. 

 

Obrázek 13: zakladač ZP 10 000 (zdroj: Prodeco.cz) 

2.3 Skládkové stroje 

Mezi další plošné zdroje prašných aerosolů se řadí kolejové sládkové stroje 

s výkonností 1.500 t*h
-1  na homogenizační skládce uhlí s kapacitou 426.000 m³ kde ročně 

projde až 4,5mil. t uhlí za rok s 45%ním časovým fondem. Tyto skládkové stroje 

vyprodukují 0,558g*s
-1

.  Tyto stroje nejen zakládají v kapacitě 4000t*h
-1

 vydobytého uhlí, 

ale i jej zároveň odebírají výkonem 3.500 t*h
-1

. 

 

Obrázek 14: skládkový stroj KSS 4000/3500 (zdroj: www.Prodeco.cz) 



Jaroslav Zeman: Dobývací a pomocná mechanizace dolu Bílina 

2013  20 
 

 

Obrázek 15 skládkový stroj (zdroj: D.Šeiner) 

Při součtu všech emisních faktorů nasazených na lomu Bílina byla celková imise 

prachu v roce 2007 v objemu 2.036,4t za rok, v roce 2011 v objemu 2.087,8t za rok a v 

roce 2013 je odhadován objem 2.197,8t za rok. [7] 
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3 POMOCNÁ MECHANIZACE 

Pro přípravu a realizaci provozu je pomocná mechanizace s již nevýznamným 

přispěním emisí do ovzduší, ale velmi důležitým prostředkem v takovém rozsahu a čase, 

zaručující nerušený provoz při těžbě skrývky a uhlí. S její pomocí zajišťujeme [3]: 

 Odvodnění skrývkových a uhelných řezů, výsypkových etáží zajišťujeme 

především lopatovými hydraulickými rypadly Caterpillar, Komatsu apod. 

 Zemní úpravy a svahování zajišťujeme pomocí lopatových hydraulických 

rýpadel a dozérů 

 Práce v technologické dopravě pásové a kolejové zajišťují dozery, 

překladače pásových dopravníků, mostové překladače kolejí a autojeřáby 

 Montážní a opravářské práce zajišťují nákladní auta, montážní autodílny a 

autojeřáby 

 Likvidaci hlubinných děl otevřených lomovou těžbou zajišťujeme pomocí 

dozerů, hydraulických kladiv a nůžek, autojeřáby a nákladními auty 

 Stavební údržbu  

3.1 Hydraulická rypadla 

Na DB je mocná uhelná sloj uložená v kolísajících hloubkách rozložená 

horninovými proplástky a překryto nadložními vrstvami jílů a písků. Jako místní specialita 

je zde výskyt tvrdých pískovcových poloh. V současnosti jsou tyto tvrdé pískovcové 

polohy odtěžovány pomocí hydraulických lopatových rýpadel cyklickou technologií. Dále 

tyto rypadla používáme také na čištění DPD. Rozdělujeme je: 

3.1.1 Pásová hydraulická rypadla 

Mezi nejrozšířenější hydraulická rypadla užívaných na DB jsou pásová od 

výrobců:  

 Komatsu - PC 210LC, PC240LC, PC450LC, PC800LC, PC55MR nebo 

s kladivem WB97S 

 Caterpillar – CAT 330DL, CAT345DL, CAT324D, CAT 365LC, 

CAT374DL, s kladivem CAT324  
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Pro čištění DPD jsou stroje Komatsu PC160 LC, Caterpillar CAT M318, 

s čistícím zařízením CAT315CL, Liebherr - R900 

3.1.2 Kolová hydraulická rypadla 

Mezi kolová hydraulická rypadla užívaných na DB pro čištění DPD patří 

například stroje Liebherr A900C Litronic, Caterpillar s lopatou M316C nebo čistícím 

zařízením M 318 C nebo universální dokončovací stroj na podvozku T 815 s názvem UDS 

232. 

3.2 Dozéry 

Stroje pro zemní práci s cyklickým způsobem práce konstruované na těžkém 

podvozku s radlicovým zařízením používané pro rozpojování, přemísťování a rozprostírání 

zemin. V lomech slouží i k jiným pomocným pracím, především pro úpravu pracovních 

plání velkostrojů, úpravě terénů, tahání pomocných zařízení. Dle možnosti nastavení 

radlice jsou nejčastěji používané dozéry na DB – buldozery a to na kolovém či 

housenicovém podvozku.  Pracovní funkce dozérů jsou závislé na trakční síle pojezdu Ft 

odvozená od mohutnosti pohonu charakterizovaného jmenovitým výkonem P (v kW) 

v nejčastěji používaném vztahu těchto veličin: P/Pt (kW*kN
-1

)      hmotností stroje m 

(kg) a vlastnostmi terénu – součinitelem adheze ve vztahu: m/Ft (kg*kN
-1

). [1,6,11] 

3.2.1 Kolové buldozery 

Vysokou výkonnost, obratnost a rychlost zajišťují na DB kolové dozéry vyráběné 

americkou společností Caterpillar a dodávané společností Phoenix-Zeppelin, spol s.r.o., 

výhradním distributorem značky CAT na českém trhu, japonským Komatsu, Italský 

výrobcem New Holland. Zástupcem těchto kolových dozérů je například: CAT824H – 

provozní váha 28,7t, výkon motoru 299kW, šířka radlice 4,5m ovládaná 

elektrohydraulickým ovládáním.  
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3.2.2 Pásové buldozery 

Díky hydrostatickému jízdnímu pohonu dokážou vyvinout tyto dozéry vysokou 

rychlost a také je možné se s nimi otáčet na místě. Mají vlastnosti pro jemné planýrování a 

tím zajistit dobývacím a zakládacím strojům podloží s požadovanými parametry sklonu. 

Zvýšené hnací kolo je typickým znakem vyšší hmotnostní kategorie dozérů o výkonech 

motorů od 100 do 634kW, s měrným tlakem na podloží od 0,33 – 1,49 barů a objemem 

radlice od 2,9 do 34,4m³. Stabilitu zajišťuje dlouhý podvozek se širokým rozchodem 

pásů.[10,11] 

Mezi tyto stroje zařazuji stroje Caterpillar pod označením D10T, D8T, D6R II a 

D8R II, D10R, Komatsu pod označením D 155 AX-5, D155 AX-6, D 65 EX-15, D 65 EX-

16, Liebherr s označením PR 754 Litronic nebo stroje New Holland pod označením D 180 

LT vybavené  rozrývačem nebo montážním jeřábem, popřípadě ještě Dressta pod 

označením TD 20 M Extra.   

3.2.3 Kompaktory 

K vyplňování a zhutňování, k planýrování a přesunu zeminy se používají 

kompaktory. Válce, kinematika a tvar radlice zaručují efektivní přesun materiálu a 

požadovaný vysoký stupeň zhutňování. Představitelem těchto kompaktorů na DB je CAT 

816JH. 

CAT816JH – se svou provozní váhou 25,7t, šířkou radlice 3,65m a výkonem 

motoru 173kW je tento kompaktor pomocníkem na DB. 

3.3 Nakladače 

Nakladače jsou samohybné stroje, které slouží k cyklickému nakládání sypkých 

nebo zrnitých materiálů do dopravních prostředků (nebo jiných zařízení), resp. je 

v ojedinělých případech přímo převáží na krátké vzdálenosti. Objem lopaty a doba 

pracovního cyklu určují výkon nakladače. Převážná většina těchto strojů umožňuje 

výměnu lopaty za přídavná zařízení, které jim dávají velkou univerzálnost.[10,11] 

Jednotlivé vyráběné typy lopatových nakladačů se od sebe liší různým 

konstrukčním řešením vlastního nosiče, nakládacího mechanizmu a podvozku. Proto je 
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rozdělujeme na čelní, kloubové a otočné. Zástupcem nejčastějších čelních nakladačů na 

DB jsou: 

Caterpillar CAT 966k, Komatsu WA320P a WA470, Volvo L120E, New Holland 

W270B, Bobcat T250E nebo UNC 750 a UNC 060. 

 

Obrázek 16: Caterpillar 966k (zdroj:www.bagry.cz) 

Celkové emise na zpevněných komunikací 0,00001046 g*s
-1

*m
-1

 pro NA a 

0,0000002184 g*s
-1

*m
-1

 pro OA, u nezpevněných komunikací 0,00001967 g*s
1
*m

-1
 pro 

NA a 0,000002716g*s
-1

*m
-1  pro OA.[7] 

  



Jaroslav Zeman: Dobývací a pomocná mechanizace dolu Bílina 

2013  25 
 

4 NOVÁ ŘEŠENÍ PRAŠNOSTI V DOBÝVACÍCH 

PROSTORECH 

V této čtvrté kapitole se zaměřím na výzkum řešení snížení prašnosti na místech, 

která ovlivnit v běžných provozních podmínkách lze, především na nezpevněných cestách 

v dobývacích prostorech DB  

a DNT pomocí Caltonu 25. Tento výzkum byl proveden společností Koma 

spol.s.r.o. ve spolupráci s SD a.s. na dolech Bílina v termínech 4.9.2012 – 21.9.2012 a 

Tušimice v termínu 18.10.2012 – 7.11.2012.  

4.1 Účel měření 

Cílem měření bylo zjistit účinnosti Caltonu 25 proti prašnosti, především při 

aplikaci na nezpevněné cesty. Calton 25 zachycuje vlhkost z okolního vzduchu, 

impregnuje povrchy vozovek, kde vlivem vlhkosti prach ve vzduchu nepoletuje. Zároveň 

chrání půdu před vysycháním, na které vytváří vrstvu vázající na sebe agregované částice a 

tím je povrch cest kompaktnější a zpevněný. Na DB rozděleny do čtyř kategorií se zátěží:  

1. neprašné asfaltové zatížené s průjezdy 120NA a 48OA za 24h 

2. neprašné asfaltové nezatížené s průjezdy 16NA a 10OA za 24h 

3. prašné štěrkové zatížené s průjezdem 80NA a 40OA za 24h 

4. prašné štěrkové nezatížené s průjezdy 18NA a 12OA za 24h 

4.2 Měření na dole Bílina 

4.2.1 Vybrané lokality 

Pro posouzení výsledků je důležitý výběr lokality. Pro tyto účely byly vybrány 

dvě velmi prašné cesty lišící se složením půdy: výsypková cesta a cesta v řezu stěny,  

Výsypková cesta – výsypkový materiál a navezený materiál (laterit) 

Cesta v řezu stěny – převážně uhelným materiálem, který se přejezdy těžkou 

technikou rozemílá na jemné částice. 

Vybrané cesty byly zkropeny nejprve vodou pro lepší absorpci Caltonu 25 do 

půdy. Následně byl Calton 25 aplikován kropicím vozem v množství 2,3 l/m². Po aplikaci 
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byly odebrány vzorky k analýze z cest a jejich okolí. Po dobu zkoušky pak nebyly 

sledované cesty kropeny vodou s výjimkou 7. dne, kdy nedopatřením projel kropicí vůz 

s vodou po výsypkové cestě. 

4.2.2 Sledované parametry 

Po celou dobu zkoušek byly odebírány vzorky půdy k analýze a zároveň byly 

cesty sledovány vizuálně.  Důležitou sledovanou hodnotou jsou také povětrnostní 

podmínky – teploty vzduchu a srážky. Hodnoty v tabulce jsou měřeny na stanici Důl 

Bílina. 

Tabulka 3 měřené hodnoty teploty a srážek Bílina 

srážky srážky 

datum min max průměr Bílina Braňany

4.9.2012 12,05 27,74 19,46 0 0,1

5.9.2012 13,03 27,86 19,32 0 0,1

6.9.2012 11,61 20,91 17,19 0 0

7.9.2012 8,06 25,8 15,89 0 0

8.9.2012 15,42 27,53 20,89 0 0

9.9.2012 12,71 27,7 20,7 0 0

10.9.2012 13,88 31,4 21,45 0 0

11.9.2012 14,95 31,46 22,26 1,8 1,4

12.9.2012 12,61 18,93 15,8 5,4 6,2

13.9.2012 9,7 18,44 13,8 2,2 3

14.9.2012 5,86 21,6 13,56 0 0

15.9.2012 13,72 18,77 16,1 0 0

16.9.2012 9,13 23,85 16,31 0 0

17.9.2012 8,66 22,86 15,39 0 0

18.9.2012 9,86 27,51 17,87 0 0

19.9.2012 10,08 19,42 14,61 4,2 4,1

20.9.2012 7,27 18,41 12,07 0 0

teploty

 

Jak je patrné z tabulky, tak bylo pro měření příhodné počasí a množství srážek 

zásadně neovlivnil vlastnosti účinných látek Caltonu 25 

Vizuální kontrola cest 

1. den (5.9.) - po aplikaci vykazovaly obě sledované cesty vyšší kompaktnost, byly 

vlhké a neprášili 

2. den (6. 9.) – na cestách jsou stále patrné mokré stopy. Výsypková cesta 

kompaktní a nepráší, cesta v řezu se, díky jinému složení – zemina s uhelným 

podkladem, chová jinak – není tak zpevněná a lehce práší. 
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3. den (7. 9.) – byly odebrány vzorky půdy k analýze. Výsypková cesta stále 

nepráší, cesta v řezu již vyšší prašnost vykazuje. 

 6. den (10. 9.) – výsypková cesta stále kompaktní a bez prachu, cesta v řezu byla 

z části, z důvodu posunu těžby, zasypaná a zbytek cesty musel být zkrápěn vodou 

z důvodu neúnosné míry prašnosti. 

7. den (11. 9.) - výsypková cesta nedopatřením pokropena vodou. 

10. den (14. 9.) – po aplikaci Caltonu 25 opět odebrány vzorky půdy k analýze, 

vzhledem k dvoudennímu vytrvalému dešti byly cesty mokré a neprášilo se na nich. 

15. den (21. 9.) - odebrány poslední vzorky, vedle výsypkové cesty byla vytvořena 

nová cesta s navezeným jiným materiálem – lateritem. 

4.2.3 Naměřené hodnoty 

Naměřené účinné látky z odebraných vzorků na výsypkové cestě z lateritu, což 

je reziduální zemina složená hlavně z oxidů a hydroxidů Fe, AL, Ti, Mn a jílových 

materiálů půdy znázorňuje graf č.1. 

 

Graf 1: účinnost Caltonu 25 na výsypkové cestě 
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Jak je z tohoto grafu patrné, snižuje se obsah účinných látek v čase na výsypkové 

cestě kde 15. Den došlo k významnému poklesu obsahu účinné látky a kdy se i vizuálně 

začala zvyšovat prašnost. Proto bych doporučil na výsypkové cestě aplikaci Caltonu 25 

opakovat po 14 dnech. 

Z cesty v řezu, složené především z uhelného materiálu byly odebírány vzorky 

půdy také a výsledkem je graf č.2 

 

Graf 2: účinnost Caltonu 25 na cestě v řezu stěny 

Hnědé uhlí z cesty v řezu stěny kromě uhlíku, vodíku a kyslíku obsahuje síru, 

která významným způsobem snižuje pH. Calton 25 se do tohoto podkladu neabsorbuje tak 

dobře, jako na výsypkové cestě.  Zprvu po aplikaci měl neutralizační účinky, ale jakmile se 

začal z půdy uvolňovat, snižovala se i hodnota pH. To bylo příčinou kratší doby účinnosti 

Caltonu 25 na této cestě oproti výsypkové. Z grafu je patrné, že obsah účinné látky je 

potřeba pro tento druh podkladu udržovat minimální hodnotu 2% Caltonu 25, aby byl ještě 

účinný. Proto je doporučeno postřik opakovat po 5 dnech.   
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4.3 Měření na dole Tušimice 

Dne 18. 10. 2012 byla na SD a.s., Doly Nástup Tušimice zahájena obdobná 

provozní zkouška na snížení prašnosti nezpevněných cest výrobkem Calton 25. 

4.3.1 Vybrané lokality 

Pro aplikaci byly vybrány opět rozdílné podklady prašných cest -   

Jílová cesta využívána mimo jiné k přepravě zeminy nákladními auty, která je 

velmi frekventovaná v úseku 1., 2. a 4. 

Cesta tvořena uhelným materiálem na úseku č. 3. 

Cesty, pro lepší absorpci, nemusely být zprvu zkropeny vodou, jelikož byly již 

dostatečně vlhké.  Následně kropicím vozem byl aplikován Calton 25 v množství 2,3l/m². 

Po té cesty opět nebyly kropeny vodou.  

4.3.2 Sledované parametry 

Pro sledování byly velmi důležité povětrnostní podmínky sledované na stanici 

Tušimice. Z vybraných cest byly v pravidelných intervalech odebírány vzorky půdy 

k analýze.   
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Tabulka 4 měřené hodnoty teploty a srážek 

Tušimice

datum max t min t průměr t srážky

18.10.2012 13,2 9,1 11,3 0

19.10.2012 12,1 8,4 10,4 0,2

20.10.2012 10,5 7,2 9,5 0,6

21.10.2012 8,2 6,8 7,5 0,6

22.10.2012 11,1 7,9 9,9 neměřeno

23.10.2012 12,6 8,5 10,3 neměřeno

24.10.2012 9,1 7,1 8,4 neměřeno

25.10.2012 11,1 4,6 8,8 neměřeno

26.10.2012 5,1 0,4 2,6 14,5

27.10.2012 1,4 -0,3 0,4 5,9

28.10.2012 3,6 -3 -0,1 0

29.10.2012 4,6 -3,3 -0,6 0

30.10.2012 5,1 1,5 2,9 neměřeno

31.10.2012 6,7 1,4 3,2 0,9

1.11.2012 5,8 1,7 3,6 3,5

2.11.2012 10 3,5 6,1 4,7

3.11.2012 9,4 5,9 7,3 1,1

4.11.2012 8,6 6 7,2 3,5

5.11.2012 9,5 4 6,3 4,2  

Jak vyplývá z tabulky naměřených hodnot, intenzivněji pršelo 2 dny (9. a 10. den) 

a méně téměř po celou dobu provozní zkoušky. 

Vizuální kontrola při odebírání vzorků probíhala: 

1. den (19.10.) - obě sledované cesty vykazovaly vyšší kompaktnost a neprášily. 

4. den (22.10.) – na cestách stále patrné mokré stopy po aplikaci. Jílová cesta 

vykazovala vysokou pevnost, uhelná cesta byla vlhká, v porovnání s vedlejší uhelnou 

cestou se na ní neprášilo, což prokázalo projíždějící auto. 

7. den (25.10.) – Jílová cesta stále neprášila, cesta s uhelným podkladem 

vykazovala poměrně dobrou kompaktnost. 

13. den (31.10.) – rozježděna cesta s uhelným podkladem z důvodu posunu těžby 

a tvorbě nové cesty. Přesto i z malé části původní cesty byly odebrány vzorky. Prašnost se 

ale již nedala sledovat. Jílová cesta stále kompaktní a nepráší se z ní. 

20. den (7. 11.) odebrané poslední vzorky půdy. Vzhledem k dešti byly cesty 

mokré a rozježděné.   
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4.3.3 Naměřené hodnoty 

Na jílové cestě úseku 1 se Calton 25 absorboval lépe, nežli na úseku 2 a 3. Na 

tomto úseku nebyl povrch tak kompaktní, zemina byla odlišného složení než úseky 2 a 3 a 

obsahovala FE a Mn. Navíc byl přítomen štěrk, který napomáhal rozrušit téměř 

nepropustnou vrstvu jílu. 

 

Z grafu je patrné jak se snižoval obsah účinné látky v čase na jílové cestě a 

neabsorboval tak dobře, jako na cestě s uhelným podkladem. Jílová zemina zásadně mění 

své vlastnosti v přítomnosti vody. V suché podobě je jíl sypkou horninou, ale ve spojení 

s vodou se z ní stává kompaktní plastická hmota. Po nasycení vodou se stává pro další 

vodu nepropustný. To byl důvod, proč se Calton 25 nemohl dobře absorbovat do zeminy a 

obsah účinné látky byl již od počátku v půdě nízký. 

Analýza vzorků půdy z cesty s uhelným podkladem pak dle naměřených hodnot 

účinné látky vyšla v grafu v této podobě: 

Graf 3: účinnost Caltonu 25 na jílové cestě 
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Graf 4: účinnost Caltonu 25 na cestě s uhelným podkladem 

Z tohoto grafu je patrné, že Calton 25 se absorboval lépe. Způsobené to bylo tím, 

že cesta nebyla tak kompaktní, povrch byl vlhký a lépe vstřebal aplikovanou látku. 

Prašnost na této cestě nebylo možné sledovat od 13 dne z důvodu posunu těžby a 

přemístění této cesty. Je patrné, že od 7. dne byl již obsah účinné látky velmi nízký a 

následné dny se již její obsah výrazněji neměnil. Je tedy doporučené pro účinnost látky 

udržovat minimální hodnotu 1% Caltonu 25 pro tento typ cest. Tomuto odpovídá opakovat 

aplikace po 7 dnech. Postupně se bude její povrch zhutňovat a po této stabilizaci by nebylo 

nutné kropení Caltonem 25 opakovat tak často. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci sloučení činností, na jedné straně řešení ochrany životního prostředí a boj 

o čistotu ovzduší a na straně druhé dobývání ložisek uhlí, je možné pouze za předpokladu, 

že udělá těžební společnost něco více, jak jen dodržování zákonem daných legislativních 

nároků. Jde především o to, aby společnost našla ty pracovní činnosti, které se na 

znečišťování podílí a patřičným opatřením se pokusila eliminovat tyto zdroje znečištění. 

Pro svou práci jsem si vybral téma znečištění ovzduší prachem, které vnímáme jako 

občané nejčastěji. Odvodnění a co možná největší vysušení nadložních hornin a samotného 

nerostu nám pomáhá při efektivní a bezpečné těžbě. Zároveň tyto procesy přispívají k větší 

míře prašnosti působící na okolí dobývacího prostoru. Ve své práci jsem prošel celým 

cyklem těžební činnosti od dobývacích strojů, kterými dobýváme jak hlušinu, tak i 

samotný nerost, přes pásové dopravníky, které vytěžený materiál přepravují na velmi 

dlouhé vzdálenosti až k zakládacím strojům, které následně zakládají tento materiál jak na 

výsypkách, tak i na homogenizačních skládkách uhlí. Veškeré tyto bodové, liniové a 

plošné zdroje prašností by bylo možné řešit pouze za velmi složitých technických řešení a 

vysokých nákladech, které by se negativně projevili na ceně produktu. 

Jedno z mála řešení snižování prašnosti je tedy řešit na místech, která jsou 

zdrojem nezanedbatelných zdrojů emisí prašnosti. Taková místa jsou především 

nezpevněné cesty v závodě.  Tyto cesty se průběžně, několikrát denně zkrápí vodou 

pomocí cisteren. Vyplývajícím řešením může být, dle studie a zkušebním měřením, 

zkrápění těchto vnitropodnikových cest pomocí přípravku Calton 25, který svým složením 

na sebe váže vlhkost z okolního vzduchu, impregnuje povrchy vozovek, kde vlivem 

vlhkosti prach ve vzduchu nepoletuje. Při měřeních bylo prokázáno, že aplikace Caltonu 

25 na nezpevněné prašné cesty je účinnější než kropení vodou. Na nezpevněných 

výsypkových cestách byl postřik účinný po celou dobu měření a na cestách s uhelným 

podkladem byla aplikace účinná 3 dny, kdy eliminoval prašnost úplně a 5dnů, kdy 

eliminoval prašnost v únosné míře. Pokud by Calton 25 byl aplikován na všechny prašné, 

doba jeho účinnosti by se ještě zvýšila. Díky tomu, že by nebyla nutná tak častá aplikace 

jako při kropení vodou, došlo by k výrazným úsporám za provoz, obsluhu kropicích vozů a 

spotřeby vody. 
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