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Anotace  

Cílem této diplomové práce je alternativní rekomandace vznětových pohonných jednotek v lomu 

Bělkovice a jejich ekonomické zhodnocení. V této diplomové práci seznamuji čtenáře s 

geologickými a také hydrogeologickými poměry v dobývacím prostoru provozovny. V další 

části této práce je popsána technologie těžby a její postupy. Práce se následně zabývá alternativní 

rekomandací vznětových pohonných jednotek, řeší jak ji zkoušet. 

 

Klíčová slova: kamenolom, etáž, drtič, diesel, diesel-gas, přestavba 

Abstract  

The aim of this thesis is an alternative recommendation diesel engines in the quarry 

Bělkovice and economic evaluation. In this thesis introduces readers to the geological and 

hydrogeological conditions in the mining area of business. In the next section of this paper 

describes the technology of mining and its procedures. The work was subsequently engaged 

in alternative recommendation diesel powerplants, as it solves tested. 
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1 Úvod 

Jako malou předmluvu bych rád uvedl, že alternativní rekomandace pohonných 

jednotek v lomu Bělkovice, tedy jejich jiné doporučení se týká velmi specifické a speciální 

přestavby palivového systému ze systému spalování diesel na systém diesel-gas, neboli 

míchání plynu s naftou, systém bývá také označován jako DD2 nebo dual fuel.  

Systém je dle dostupných informací zkoušen v USA na dupmeru CAT 777 a dále 

například na dumperu značky Komatsu typu 930, označován značkou EVO-MT 9300. 

Projekty mají údajně pozitivní výsledky s finanční úsporou na palivu 22%. [1]

 

Obrázek 1. Komatsu 930[1] 

V dalším textu se mimo jiné budu snažit objasnit proč tomu tak je. Objasnit jak 

systém diesel-gas pracuje a co je důležité udělat pro to, aby se systém diesel-gas mohl začít 

využívat na lomu Bělkovice a byl pro společnost Českomoravský štěrk ekonomicky 

prospěšný.  

Pozastavím-li se, nad proslovem Prof. Ing. Jaroslava Vašeka, DrSc z Workshopů v 

Bílých Poličanech, kde prohlásil:  

„Kdo nejde cestou technologických inovací, spláče do patnácti let nad výdělkem.“ 
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Usuzuji, že budoucnost těžby kamene spočívá v technologii těžby a ve využívání 

ekonomicky dostupných prostředků. Pokud si položím otázku, zda je technologie Diesel-gas 

ekonomičtější na provoz lomu, zjistím z výpočtů, že ano a částka, kterou by tato technologie 

měla ušetřit, není zanedbatelná. Úspora by se měla pohybovat od 10-30% starých nákladů 

za fosilní paliva. 

Položím-li si otázku, kde tato technologie šetří finance, zjistím, že je to z velké části 

především na spotřební dani pohonné hmoty plynu, což je sice legální, otázkou by pak mohlo 

býti, jestli je to i správné. Není to však pro tuto práci důležité, proto se tím nebudu zabývat. 

Kladné však je minimálně to, že tato technologie krom toho, že ušetří více než 10% na 

pohonných hmotách, je zároveň ekologičtější na provoz, tedy daný stroj má i menší emise a 

to v neposlední řadě může společnosti pomoci například i při reklamní kampani. 

Tato technologie, tedy dual fuel (diesel-gas) má kořeny minimálně v Italii už ve 40. 

letech minulého století, ale kvůli nedostatečně vyspělé výpočetní technologii nebyl diesel-

gas tehdy dostatečně efektivní, určité zlepšení této technologie nastalo v 90. letech minulého 

století. Cituju výsledek konference z roku 1994 z Francie, který byl publikován: 3. 1. 1994 

DOI: 10.4271/940548 Citace:  

Weaver, C. a Turner, S., "Dual Palivo zemní plyn / Dieselové motory: Technologie, výkon 

a emise," SAE Technické Paper 940548, 1994, DOI: 10.4271/940548.  

Výkon motoru na pohon paliva dual fuel a jeho emise se liší v závislosti na 

provozních podmínkách a propracovanosti řídicího systému. Dvojpalivový motor se nejlépe 

chová pod středním až vysokým zatížením, kde chování motorů mohou býti stejná nebo 

mohou mít i lepší účinnost než z paliva čisté nafty, a to za těchto podmínek:[2] 

Provoz s chudším poměrem vzduchu-paliva, může také dosáhnout mnohem nižších 

emisí, než z čisté nafty. Stávající dual fuel system trpí hlavně zvýšením oxidu uhelnatého a 

uhlovodíků, emisí a ztrátou účinnosti paliv u lehkých zátěží. To je proto, že pracuje bez 

škrcení, tak že se směs vzduchu a paliva se stává chudší, protože zatížení se sníží. [2] 

Vzhledem k tomu, že se směs stává chudší, spalování se odbourává, takže vzniká 

velké množství dílčích reakčních produktů ve výfukových plynech. Protože je obvyklé u 

velkého množství provozovaných strojů světlého zatížení, jsou pak charakteristické pro 

mnoho aplikací dieselových motorů - zejména vozidel - vysoké emise a málo efektivní 

dvoupalivový systém motorů, v tomto stavu mají dvoupalivové motory významný handicap. 
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To je možná hlavní důvod, proč prakticky všechny nové těžké motory pro nákladní 

automobily v rámci rozvoje jsou zážehové a nejsou navrhovány pro způsob dvojího 

spalování paliv. Ale nedávný technologický vývoj v oblasti velkých dvoupalivových 

motorů, v kombinaci s novou generací elektronického měření paliva a kontrolních systémů, 

by umožnilo překonat problémy emisí z lehkých zatížení a palivové účinnosti u 

dvoupalivových motoru, při zachování a dokonce i zlepšení výhody přístupu pro dvojí 

palivo. [2] 

Z čehož lze dedukovat, že je již jistá bariera čidel a výpočetní techniky překonána. A 

tato technologie má již racionální využití. O čemž nás mimo jiné přesvědčují výrobci jako 

např. SOLARIS Diesel. Ale pokud budeme nedůvěřiví, cituji prohlášení CATERPILAR.  

Vyvíjíme dvojí palivové produkty pro aplikace dolování, námořní a železniční 

dopravy. Letos v létě Caterpillar vydal M 46 DF, první Cat ® námořní dvou palivový motor, 

který umožňuje motoru přepnutí paliva tak, aby byly splněny různé emisní předpisy. Pro 

diesel-gas na trzích v kolejové přepravě, v hornictví a námořnictví je rozhodující pro úspěch 

výkon motoru. Stručně řečeno, musí odpovídat spolehlivost, reakcemi kroutícího momentu 

a hustoty výkonu jak u dieselového motoru, ale zároveň motory dual-fuel přináší úspory a 

menší emisní náklady na palivo zemního plynu. Technologie dual fuel - motory spalují naftu 

a zemní plyn současně. S hlubokou znalostí jak v plynových tak vznětových motorech, je 

Caterpillar dobře umístěný pro dodávání spolehlivých motorů na duální provoz na trh. 

Duální provoz umožňuje zákazníkům dosáhnout výrazné úspory paliva na základě cenového 

rozdílu mezi zemního plynu a nafty, a přispět k udržitelnějšímu provozu motoru. [3] 

Cílem této práce je snížit provozní náklady vznětových pohonných jednotek 

vybraných strojů v provozovně Bělkovice a provést jejich ekonomické zhodnocení. 
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2 Charakteristika ložiska Bělkovice  

 

Obrázek 2. Satelitní snímek kamenolomu Bělkovice 

 Ložisko Bělkovice a Jívová – Bělkovice (viz obr. č. 2), jenž je ložiskem stavebního kamene 

- moravské droby ležící v katastru obce Jívová, v údolí Trusovického potoka, cca 5 km 

jihovýchodně od města Šternberk. Údolím prochází silnice třetí třídy Bělkovice – Moravský 

Beroun. Obě ložiska jsou zahrnuta do dobývacího prostoru Jívová (ev. číslo 7 0917), 

stanoveného rozhodnutím OBÚ v Brně č. j. 3038/97-465-08 ze dne 20. srpna 1997. Těžba 

na ložisku Bělkovice byla právnímu předchůdci akciové společnosti ŠP Olomouc povolena 

rozhodnutím OBÚ v Brně č. j. 3677/80 ze dne 18. října 1980. [4] 

Kamenolom Bělkovice v této době patří firmě Českomoravský štěrk a.s., která náleží 

ke skupině Heidelberg Cement group. Toto ložisko moravské droby patří svým složením 

mezi jedno z nejkvalitnější ložisek na Moravě. Hornina je nejen kompaktní ale vyznačuje se 
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i značnou tvrdostí. Provozovna Bělkovice je tedy zaměřena na výrobu drceného kameniva 

použitelného do betonu a obalovaných směsí, pro silniční a drážní stavby, do podsypů či 

zásypů, jako podloží pod zámkovou dlažbu a pro další stavební účely. [6] 

 

Obrázek 3. Výsek mapy okolí 

2.1 Geologické poměry  

Území plánované těžby bezprostředně navazuje na provozovaný kamenolom 

Bělkovice, jenž je založen v západním úbočí morfologického hřbetu táhnoucího se směrem 

jihozápad – severovýchod. Geograficky patřící k Domašovské vrchovině, jenž je součástí 

Nízkého Jeseníku. Území je zalesněno a v nejvyšší části dosahuje nadmořské výšky 495 m. 

n. m. Ze severu a západu je obtékáno Trusovickým potokem. Na jihovýchod je ložiskové 

území ohraničeno údolím bezejmenného potoka, který tvoří levostranný přítok 

Trusovického potoka. [4]  

Oblast Nízkého Jeseníku je z hlediska regionální geologie Českého masívu členěna 

jako součást spodního karbonu, tedy kulmu moravskoslezské oblasti.  

Zájmové území je budováno převážně horninami jesenického spodního karbonu – 

kulmu. Horniny tohoto území jsou řazeny k souvrství moravskému, které je na ložisku 
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litologicky zastoupeno třemi typy – velmi hrubě rytmickým flyšem, hrubě rytmickým flyšem 

s obsahem jílovitých břidlic až do 20 % a drobně rytmickým flyšem s obsahem jílovitých 

břidlic okolo 25 – 30 %. [4] 

Ložiskové území je budováno jednostrannou brachyantiklinálou, jejíž osa má směr 

severovýchod – jihozápad a zapadá se pod úhlem téměř 20 stupňů k severovýchodu. Velikost 

úklonu vrstev naměřené v obou ramenech struktury jsou značně proměnlivé (okolo 15 – 83 

stupňů), v severozápadní části jsou relativně menší (42 – 52 stupňů k severozápadu) než v 

části jihovýchodní (15 – 83 stupňů k jihovýchodu). Ve zdánlivě široké vrcholové části 

struktury jsou vrstvy značně zprohýbány, až zvlněny. Jejich úklon je převážně okolo 20 

stupňů k severu, severovýchodu až východu. [4] 

V jádře antiklinály vystupuje poloha velmi hrubě rytmického flyše s jasně velmi 

dominující převahou drob s vložkami drobnozrnných slepenců. Mocnost antiklinály je 

v nejužších místech minimálně 120 m, je však odhadována až na 200 m. V této poloze byl 

založen stávající kamenolom. Tato poloha se směrem k SV uklání do hloubky. V jejím 

nadloží vystupují 2 polohy s hrubě rytmickým flyšem obsahujícího jílovitých břidlic až do 

20 %. Tyto dvě polohy hrubě rytmického flyše jsou o mocnostech 35 - 45 m a 60 – 70 m a 

jsou od sebe odděleny 20 - 30 metrovou polohou drobně rytmického flyše s obsahem 

jílovitých břidlic okolo 25 - 30 %. [4] 

Ve střední části struktury je významné intenzivní rozpukání hornin. Pukliny jsou 

směřující severovýchodně až jihozápadně, lze konstatovat, že jsou strmé až svislé. 

Povrchové partie ložiska mají podél těchto puklin intenzivně zvětralé partie místy až do 

hloubek kolem 10 m.  

Kvartérní pokryv tvoří na ložisku lesní humózní hlína o mocnosti od 0,2 m téměř až 

po 1 m a také hlinito -kamenité až balvanité sutě o předpokládané mocnosti do 2,5 m. 

Předpokládaná maximální hloubka skrývky je do 3,5 m. Shrnutelná skrývka by měla 

dosahovat průměrně kolem 1,5 m. Zbývající 2 m by měly být tvořeny skrývkou pevnou v 

podobě silně zvětralých svrchních částí skalního podkladu. [4] 
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2.2 Petrografická charakteristika  

Z hlediska petrografického lze konstatovat, že je obsah ložiska tvořen jemnozrnnými 

až střednězrnnými živcovými drobami, prachovci a jílovitými prachovci. [4] 

Velmi hrubě rytmický flyš se značně dominantní převahou drob tvoří 43 % ložiskové 

výplně, hrubě až drobně rytmický flyš s obsahem do 20 % jílovitých břidlic tvoří rovněž 43 

% ložiskové výplně. Zbylých 14 % jsou drobně rytmický flyše s obsahem jílovitých břidlic 

okolo 25 – 30 %. Celkový obsah břidlic v ložiskové výplni není vyšší než 11 %. Za součást 

užitkové složky jsou považovány prachovce a prachovité droby. [4] 

Za škodliviny jsou považovány vložky prachovitých a jílovitých břidlic, dále zvětralé 

části ložiska v okolí poruchových zón a v přípovrchových partiích. Předpokládá se, že 

celkové množství škodlivin je do 8 % z celkového objemu geologických zásob. [4] 

2.3   Hydrogeologické poměry  

Ložisko má relativně jednoduché hydrogeologické poměry. Základna ložiska (kóta 

380 m n. m.) leží nad místní erozivní bází, kterou představují Trusovický a bezejmenný 

potok, obtékající severozápadně a jihovýchodně hranice dobývacího prostoru. Srážkové 

vody jsou vedeny do vodoteče a jen malá část prostupuje do ložiska ve formě puklinových 

vod. Horniny ložiska mají malou propustnost, ta se však logicky zvětšuje ve zvětralinovém 

pásmu a v okolí poruchových zón. [4] 

2.4 Stavy zásob  

Stav zásob na ložisku Bělkovice v roce 1957 v rámci takzvaných geologicko-  

průzkumných prací, dále se geologicko-průzkumné práce prováděly roku 1977, kdy už 

zásoby byly ověřovány. V letech 1989 - 1990 byly prováděny poslední průzkumné práce, 

které byly realizovány organizací GP Rýmařov. Cílem těchto geologicko-průzkumných 

prací bylo ověřit zásoby na ložisku Jívová – Bělkovice, jelikož jsou situovány v předpolí 

ložiska Bělkovice. [4] 

Vykazovaný stav geologických zásob ke dni 31. 12. 1996 podle evidence v bilancích 

zásob nerostných surovin ČR je (viz tabulka č. 1).  
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Tabulka č. 1:  Stav geologických zásob ke dni 31. 12. 1996 [4] 

Ložisko Bělkovice  427 000 m3  

Ložisko Jívová – 

Bělkovice  
8 147 000 m3  

geologické zásoby 

celkem  9 513 000 m3  

 

Protože dobývací prostor Jívová zahrnuje pouze část vyhodnoceného ložiska Jívová 

– Bělkovice, musel být proveden operativní výpočet, ve kterém bylo zjištěno množství 

geologických zásob ložiska Jívová – Bělkovice, jelikož je součástí DP Jívová. Z takto 

zjištěného množství je mimo jiné vyjmuto nepatrné množství zásob, které se nacházejí v 

ochranném pásmu a jsou situovány v šířce 100 metrů podél silnice III. třídy Bělkovice – 

Hraničné Petrovice. [4] 

Stav zásob suroviny na ložisku Jívová – Bělkovice v DP Jívová, který je zmenšen o 

zásoby vázané v ochranném pásmu Trusovického potoka je: (viz tabulka č. 2). [4] 

 Tabulka č. 2:  Zásoby zmenšené o zásoby vázané v ochranném pásmu potoka [4] 

 

Ložisko Bělkovice  427 000 m3  

Ložisko Jívová – 

Bělkovice  
5 066 000 m3  

geologické zásoby 

celkem  5 493 000 m3  

 

K úbytkům zásob suroviny dochází pouze v důsledku těžební činnosti. V současné 

době činí objem hrubé těžby cca 110 000 m3 ročně. S ohledem na množství vytěžitelných 

zásob a současného objemu těžby je přepokládaná životnost ložiska do 25 let – do roku 2039. 

Odpisy zásob surovin se s ohledem na jednoduchou stavbu ložiska a zvolenou metodu 

dobývání neuvažují. [4] 
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2.5 Technologie rozpojování  

V minulosti byly prováděny primární a sekundární trhací práce, nyní je používáno 

pouze primárních trhacích prací. Jedná se o 3. až 4. - řadé clonové odstřely se záhlavními a 

patními vývrty o průměrech vrtů od 90 do 110 mm. K roznětu náloží je využíváno výhradně 

elektrického roznětu se zapojením náloží sériovým nebo sériově-paralelním. Je 

samozřejmostí, že trhaviny požívané k trhacím pracím jsou trhaviny pouze schválené ČBÚ. 

Jedná se nejčastěji o trhaviny plastické, dovážené samonabíjecími vozy. Trhací práce 

zabezpečuje středisko přípravy výroby podle schváleného generelu clonových odstřelů. 

Těženo je celkem na 5-ti etážích o průměrné výšce 22 m. Místo sekundárních trhacích prací, 

které sloužily pro rozpojování nadměrných kusů hornin, vzniklých po primárním clonovém 

odstřelu, kde bylo dříve vyžíváno převážně příložných náloží, je dnes již použito k rozpojení 

těchto nadměrných kusů impaktoru značky Fukurava, který se v případě potřeby umísťuje 

na kolový nakladač značky Volvo typu L 150 C 

2.6 Stávající způsob dopravy  

Po primárním odstřelu horniny, následuje vznik rozvalu rubaniny. Rubaninu je nutno 

odtěžit, odtěžení suroviny je prováděna pomocí rypadla značky Volvo EC460BCL 

s průměrnou spotřebou 20,47 litru za moto hodinu, které nakládá rubaninu z rozvalu na 

pracovní plošině do dvou čtyřicetitunových dumperů. Jedná se o dumper ruského výrobce 

Belaz typu 7547D s průměrnou spotřebou 14,15 litru za moto hodinu a dumper značky 

Euclid typu R36 s průměrnou spotřebou 12,95 litu za moto hodinu. Dumpery dopravují 

rubaninu po zpevněných lomových komunikacích k primárnímu drtiči. Lomové komunikace 

zpřístupňující jednotlivé etáže tak, jako kdyby tvořily nekonečnou smyčku, kruh. Provoz je 

tedy převážně jednosměrný. Pro lepší představu v severní části komunikace jsou 

vybudovány vjezdy na jednotlivé etáže a z jižní části komunikace výjezdy z jednotlivých 

etáží, Samozřejmostí je, že lomové komunikace jsou upraveny pro používaný typ nákladních 

vozidel, kde její minimální šířka je na 8 m, dále poloměr zatáček odpovídá daným 

parametrům vozidel.  

Z bezpečnostních a provozních důvodů jsou okraje lomových komunikací osazeny 

násypem či balvany z rubaniny. [9] 
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V rámci úpravárenské technologické linky je surovina dopravována pomocí 

pásových dopravníků [4]  

Pomocí nákladního automobilu MAN, je prováděn vývoz výrobků na skládku, tento 

vývoz provádí externí dodavatel. Pomocí kolového nakladače Volvo L 120 C s průměrnou 

spotřebou 12,35 litru za moto hodinu je prováděna expedice již hotových výrobku, tedy 

drceného kameniva různých frakcí.  

Vozový park patřící českomoravskému štěrku mé určené parkoviště v provozovně. 

Pokud není určené parkoviště vhodné z hlediska bezpečnosti práce a absence rizika škod, je 

vjezd soukromým vozidlům do prostoru provozovny Bělkovice zakázán.  Vlastním 

dopravním řádem se upravuje veškerá doprava na provozu, tj. i příjezd a odjezd vozidel do 

provozovny Bělkovice. [4] 

Pro lomovou dopravu jsou využívána nákladní vozidla:  

Euclid R 36  

Belaz 7457D 

Belaz 548  

Pro nakládání jsou používány stavební stroje:  

Volvo EC 460 BCL 

Volvo L 150 C  

Volvo L 120 C  

 

2.6.1 Nakládání  

Při nakládání technologických vozidel lopatovým rypadlem Volvo EC 460 u těžební 

stěny nebo kolovým nakladačem Volvo L 120 C u skládky musí vozidlo zajet tak, aby se 

lopata rýpadla či nakladače vyklápěla přes postranní část korby vozidla a zároveň lopata 

nesmí být vyklápěna přes kabinu řidiče. Řidiči vozidel technologické dopravy smí při 

nakládání zůstat v kabině vozu pouze, pokud je vozidlo opatřeno ochranným štítem. [5]  
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Vozidla technologické dopravy, musí být vybavena zpětným osvětlením, a pokud 

jsou vybavena výstražným zvukovým zařízením pro couvání, musí být toto zařízení funkční 

stejně jak zpětné osvětlení. [5]  

 

 

Obrázek 4. Nakládání u těžební stěny 

2.6.2 Před započetím couvání  

Pod zásobník a k expedičnímu pásu smí řidič zajíždět couváním, před započetím 

couvání však řidič musí (pokud vozidlo není vybaveno výstražným zvukovým signálem pro 

couvání) použít výstražný zvukový signál. Všechna vozidla musí být vybavena zpětným 

světlometem, a pokud dojde k poruše zpětného osvětlení, musí být vozidlo vyřazeno z 

provozu. V ostatních případech musí být zajištěno bezpečné couvání druhou náležitě 

poučenou osobou. [5] 

Zásobníky smí otvírat a zavírat podle provozní dokumentace pouze pověřený 

zaměstnanec. Manipulace se sklápěcím zařízením za jízdy či odjezd vozidla se zdviženou 

korbou je zakázán. [5] 



Bc. Jan Krečmer: Alternativní rekomandace vznětových pohonných jednotek lomu Bělkovice  

2014  12 

2.6.3 Způsob vykládání  

Řidič smí zajíždět na určené skládky a k místu výsypu jen za předpokladu, že je plně 

přesvědčen o bezpečnosti couvání. Vyvážení hotových výrobků na skládku je prováděno na 

příkaz směnového technika, který určí bezpečnou vzdálenost od okrajů svahů tak, aby 

nedošlo ke zřícení vozidla v důsledku nedostatečné únosnosti skládky. Při nedostatečné 

viditelnosti musí být prostor skládek řádně osvětlen, popřípadě je nutné zajistit bezpečné 

couvání druhou, náležitě poučenou, osobou. K roštu drtiče je povoleno najíždět jen k 

položené zarážce a sklápět jen podle světelné signalizace obsluhy drtiče, včetně dodržení 

bezpečného couvání. Při opravě stroje se musí zaměstnanci řídit dle pokynů výrobce. Místo 

opravy bude vždy určeno vedoucím provozovny či směnovým technikem. [5] 

 Při každém odstavení vozidla je řidič povinen zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu, 

vypnout motor a řádně uzamknout kabinu. Vozidlo může řidič odstavit pouze v určeném 

prostoru. [5] 

 

Obrázek 5. Vykládání rubaniny do primárního drtiče 
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3 Technologie úpravy a zušlechťování  

Při zpracování suroviny je aplikován suchý úpravárenský proces, proto jest z 

hygienických důvodů na technologické lince namontováno pěnící zařízení. [8] 

Úprava kamene se provádí až třemi stupni drcení a několika tříděním suroviny, 

v návaznosti na požadovaný stupeň jakosti suroviny. V procesu úpravy kameniva vzniká 

odpad v množství okolo 4 % z celkového objemu rubaniny.  

3.1 Technologická linka 

Na provozovně Bělkovice se technologická linka skládá z několika celků, dalo by se je 

nazvat uzly či smyčky. Tyto celky, koncepčně provázané, jsou různého data výroby, od 

téměř historických strojů z 60. let minulého století až po moderní technologie a to podle 

toho, jak postupně probíhaly rekonstrukce a modernizace této technologické linky a 

záležitostí spojené s ní, spolu s modernizací technologie úpravy kameniva.  

 

Obrázek 6. Technologické schéma [4] 
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  Současná varianta výrobní technologické linky je vidět z technologického schématu 

provozovny (viz obrázek 6). Do násypky primární drtírny je čtyřicetitunovými dumpery 

navážena rubanina, která by neměla obsahovat nadměrné kusy. Rubanina je dále podávána 

deskovým podavačem do dvouvzpěrného stacionárního čelisťového drtiče DCD 1250 x 

1000 od výrobce Přerovské strojírny Přerov, jenž je poháněn elektrickým motorem. Jelikož 

zcela nelze vyloučit nadměrnou kusovitost rubaniny, která může zapříčinit ucpání tlamy 

dvouzpěrného čelisťového drtiče DCD 1250 x 1000 Přerovské strojírny Přerov, je nad tímto 

drtičem instalován impaktor značky Kruppy, u něhož je též hydraulika poháněna 

elektromotorem. Impaktor slouží jednak k podrcení pro případné nadměrné kusy rubaniny 

tak, aby neucpaly tlamu drtiče a zároveň má také funkci pomáhat usměrňovat rubaninu na 

deskovém podavači a na vstupu do tlamy dvouzpěrného čelisťového drtiče.  

 

Obrázek 7. Sekundární drtič 

Po primárním podrcení rubaniny následuje přesun už podrceného kameniva do 

sekundární drtírny. Přesun je zajištěn v celku standardní cestou pomocí dvou pásových 

dopravníků. Na konci této pásové dopravy podrceného kameniva je umístěna násypka, do 

které je podrcené kamenivo z primárního drtiče pásovými dopravníky dopravováno. Za 

násypkou jsou vcelku nestandardně umístěny dva vibrační podavače, které podávají 
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primárně nadrcené kamenivo do dvou kuželových drtičů typu KDH HR a SY 1044 od 

výrobce Přerovské strojírny Přerov. Tato kuriozita dvou kuželových drtičů je z důvodu 

případné poruchy kuželového drtiče, či jeho generální opravy a podobně. 

 

Obrázek 8. Pásové dopravníky technologické linky 

Standardně se využívá pouze sekundární kuželový drtič KDH HR, a to z důvodu jeho 

kvalitnějšího podrcení kameniva. Sekundární kuželový drtič SY 1044 slouží tedy pouze jako 

rezerva. Po sekundárním nadrcení kameniva následuje jeho přesun do první třídírny pomocí 

pásového dopravníku.  

První třídírna se skládá z dvou třídičů a to třídiče SDT 1,8 m x 4 m a třídiče EDT – I 

2,2 m x 4 m.  V první třídírně se na třídiči SDT 1,8 m x 4 m vyrábí frakce 0/16, která je 

označována jako podsítné, dále frakce 16/32, a zároveň vzniká nadsítné, tedy frakce větší 

než 32mm, označována jako nadsítné, která je dále tříděna v následujícím třídiči EDT - I 2,2 

m x 4 m, kde je vyráběna frakce 32/63.  (Pokud je zpracovávána méně kvalitní surovina, je 

možno změnit osítování třídičů v první třídírně a vyrábět frakce 0/32 a 32/63.) Vzniklá 

podsítná frakce, tedy frakce 0/16 je z třídiče SDT 1,8 m x 4 m odváděna pomocí pásového 

dopravníku, který ji dopravuje na druhou třídírnu, kde na třídiči EDT – II vyráběna frakce 

0/2 a její nadsítné, tedy 2/16. Všechny neprodané frakce mimo frakci 0/2 je možné přepravit 

pásovým dopravníkem do granulovny, kde probíhá terciální drcení. 
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Granulovna se skládá z ocelového zásobníku, který je svařenec z ocelové profilované 

konstrukce, která je opatřena silnostěnnou plechovou obšívkou, tento ocelový zásobník je 

objemu většího než 100 m3 a dále se granulovna skládá nově již pouze z dvou terciálních 

drtičů, jednoho kuželového drtiče označovaného pod typovým označením jako KDH GS od 

výrobce Přerovské strojírny Přerov, a druhého odrazového drtiče typu MAG impact 2400 od 

výrobce MAGOTTEAUX. 

Terciálně drcené kamenivo je pásovým dopravníkem dopravováno k finálnímu 

třídění. Finální třídírna se skládá ze dvou dvousítných třídičů a to třídiče RT – I a RT – II, 

jež vyrábějí frakce 0/4, 4/8, 8/16, 11/22 a frakci větší než 22. Frakce větší než 22 je vratným 

okruhem vracena zpět do granulovny, kde je následně znovu drcena na terciélním drtiči a 

znovu podrcena je dopravena zpět do finální třídírny.   

 
Obrázek 7. Celkový pohled na technologickou linku 

Konečné produkty, tedy kameniva požadované jakosti a frakce jsou uskladňovány v 

ocelových zásobnících, odkud jsou tyto produkty sypány na korby nákladních automobilů a 

expedovány. V případě potřeby jsou vyrobené finální frakce shromážděny na provozní 

skládce, z které jsou expedovány kolovým nakladačem Volvo L 120 C.  
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3.2 Prašnost 

Jelikož je aplikován suchý proces úpravy kameniva, vzniká jako nežádoucí produkt 

kamenný prach, který je z hygienických důvodů od určité míry taktéž nežádoucím. Aby se 

tomuto kamennému prachu zabránilo rozletu, je nutno docílit jednak jevu shlukování, kdy 

se jednotlivé prachové částice seskupí ve větší celky a nejsou déle schopny vyvolat prašnost 

a jednak jevu nasákavosti, kdy daný prach zvýší svijí objemovou hmotnost. V provozovně 

Bělkovice jsou vidět pomyslná dvě rozdělení vzniku prašnosti. Jedná se o prašnost vzniklou 

na výrobní lince při třídění a drcení kameniva a prašnost vzniklou při přepravě materiálu a 

to zejména kolovou dopravou. Aby se prašnosti zabránilo, je na výrobní lince instalováno 

pěnící zařízení. Toto pěnící zařízení je schopno zabránit vzniku prašnosti. Pěnění je více 

účinné, než mlžení, které bylo používáno v provozovně Bělkovice dříve. Výhodou metody 

pěnění je využití malého obsahu vody na větší povrchovou plochu kameniva, ale je nutno 

do pěnícího zařízení dodávat speciální pěnící roztok, který se přimíchává k vodě ve velmi 

malém množství. Při vhodném nastavení pěnícího zařízení na jednom stupni výrobní linky 

dochází k potlačení prašnosti i na dalších stupních výroby. Prašnosti, která vzniká při 

přepravě materiálu po lomových komunikací, je částečně zabraňováno kropením, které 

zajišťuje kropící vůz Škoda 706 RTO. Tímto vozem je také kropena v letních měsících 

silnice vedoucí z lomu přes obec Bělkovice.  

4 používání vznětových pohonných jednotek v provozovně 
Bělkovice 

V provozovně Bělkovice se využívají vznětové pohonné jednotky především v rámci 

přepravy. Jedná se tedy pouze o stroje mobilní. Vrtací práce provádí externí firma, stejně tak 

externí společnost provádí vývoz produktů na skládku, pomocí nákladních automobilů 

MAN. V obou případech je využíváno vznětových pohonných jednotek a jejich alternativní 

pohon pomocí paliva diesel gas v této práci neřeším. Ale je více než jasné, že jeho uplatnění 

zde by bylo také vhodné a to především u nákladních automobilů značky MAN. Pro vrtací 

soupravu, vzhledem k dynamice výkonů by zde uplatnění mohlo býti také, ale vhodnost 

úpravy by si zasloužila vzhledem právě k zmiňované dynamice výkonů motoru podrobnější 

technickou studii. Jelikož úspory jsou výraznější pouze tedy, pokud je motor v zátěží a 

otázkou pak zde je, v jaké je zátěži při samotném vrtání, tedy jaký je nastavený převod pro 

pneumatické a hydraulické komponenty daného stroje. Z toho to vyplývá, že nejspíše by zde 
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právě tyto převody bylo vhodné řešit v závislosti na úpravě pohonné jednotky stroje. Při 

vrtání by pak stroj pracoval v nižších otáčkách motoru, který by byl relativně více v zátěži. 

Tohoto principu se v této technologii využívá především při již zmiňované přepravě 

pomocí nákladních automobilů.  

Společnost využívá Pro lomovou dopravu nákladní vozidla:  

Euclid R 36  

Belaz 7457D 

Belaz 548  

Škoda 706 RTO – jako kropící vůz  

Pro nakládání jsou používány stavební stroje:  

Volvo EC 460 BCL 

Volvo L 150 C  

Volvo L 120 C  

5 Alternativní rekomandace vznětových pohonných jednotek v 
lomu Bělkovice 

Jak již jsem psal v úvodu, alternativní rekomandace vznětových pohonných jednotek 

v lomu Bělkovice spočívá v přestavbě dieselových strojů na pohon dual fulel neboli diesel-

gas. Jedná se tedy zjednodušeně o směšování nafty s plynem (LPG). A velmi, ale opravdu 

velmi zjednodušeně lze konstatovat, že směšování nafty s plynem je automatizovaný proces, 

kde je směs ochuzena z původních 100% nafty na 70% nafty a plynná fáze tvoří 20% (LPG) 

a jistě si zde povšimnete, že 10% do 100 chybí. V podstatě to není podmínkou, ale 

zjednodušeně všeobecně ve směsi dieselu a plynu společně se vzduchem dochází k lepšímu 

prohoření a tedy větší účinnosti.  Pokud se však do problematiky zahledíme více, začneme 

ji velmi pečlivě studovat, zjistíme, že směšování plynu (LPG) s naftou nabývá smyslu až 

tehdy, pokud běží motor v zátěži. Běží-li motor na jalový výkon, tedy na volnoběh, bez 

zátěže a není škrcen, směšování není vhodné. Ale čím více motor zatížíme (například jízda 

do kopce), tím více nabývá směšování plynu s naftou smysl a to až do maximálního výkonu 

motoru. Zjednodušeně řečeno, platí zde určitá kvadratická funkce, která zjednodušeně 

znázorňuje poměry plynu a nafty v určité zátěži, výkonu a otáčkách motoru.   
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5.1 Podrobný popis systému diesel-gas 

Pro lepší představu bych rád uvedl známější přestavbu motorů s jiným systémem a 

to přestavbu zážehových motorů na takzvaný plynný alternativní pohon LPG. V tomto 

systému dochází při přepnutí z původního benzínového paliva na plynné LPG. Nedochází 

tedy k míchání dvou paliv jak je tomu u systému diesel-gas, kde je plynná fáze LPG v zásadě 

pouze přidávána do nasávaného vzduchu přes sací vzduchové potrubí a motor tak stále 

primárně pracuje na naftu, kde nafta mimo jiné plní účel iniciace (jak u zážehových motorů 

svíčka). Tlak motoru by nezpůsobil zapálení LPG. Přidávání LPG do sacího potrubí a 

následně směšování s naftou při kompresy motoru má za následek rychlejší zapálení směsi 

vzduchu LPG a nafty, tato akce rychlejšího zapálení směsi způsobuje jako reakci i její 

dokonalejší prohoření a tím je docíleno výsledného efektu, tedy účinnějšího využití energie 

paliva. Nesmíme však opomíjet i to, že LPG je levnější než nafta. 

Jedna ze zásadních záležitostí tohoto systému je poměr mixování paliv plynu a nafty, 

který se u různých druhů vznětových motorů liší, částečně i v závislosti na stavbě celého 

konceptu daného stroje. Přesněji se jedná o různé odpory hnané a hnací jednotky, tedy 

konkrétně můžu jako příklad uvést odpor převodovky, diferenciálu, hydraulického ústrojí až 

po alternátor. Kde musím uvažovat, že pokud motor jede na jalový výkon, míchání s plynem 

neprobíhá. Pokud však odpory způsobují výraznější zátěž, motor je v záběru a míchání nafty 

s plynem probíhá. Poměr míchání plynu s naftou se tedy výrazně mění v závislosti na 

okamžitém pracovním režimu motoru. Je tedy těžké průměryzovat poměr mixování plynu a 

nafty, jelikož je v první řadě závislý na využívání stroje, tedy jeho záběru. A čím je tento 

záběr vyšší, tím je vyšší poměr plynu v naftě, a to až do určité hodnoty. Obecně bych snad 

mohl konstatovat, že průměrná hodnota poměru plynu s naftou by se v ideálnějším případě 

měla pohybovat okolo 20% LPG a 70% nafty.  

Plyn, který je do směsi přidávaný nepůsobí jen jako levnější alternativní náhrada původního 

paliva, tedy nafty, ale zároveň ovlivňuje spalování a působí v podstatě jako katalyzátor, 

který způsobuje dokonalejšího hoření směsi. 

  Úložiště zkapalněného plynu je obdobně jako u známě přestavovaných benzínových 

či sériově vyráběných vozů na  LPG/CNG v tlakové nádrži. Tlakové nádrže na LPG/CNG 

jsou sériově vyráběny v různých objemech a tvarech, které jsou válcové či toroidní. 
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Obrázek 8. Oválná nádrž na LPG 

 Z plynové nádrže, ve které je zkapalněný plyn, který je potřebný dopravit do 

zplynovacího zařízení, zvaného též někdy reduktor, se užívá nejčastěji pomocí tenkého 

měděného potrubí potaženého bužírkou z PVC, tedy měděné hadičky, vnitřního průměru 

přibližně okolo 0,8 - 1,2 cm. Ve zplynovači dochází ke změně skupenství z kapalné fáze na 

plynnou, děje se tak expanzí kapalného plynu, která způsobí snížení tlaku kapalného plynu 

a plyn je v plynné fázi. Tento děj expanze však doprovází i prudké snížení teploty ve 

zplynovači, které by mohlo způsobovat zamrznutí systému a následné ucpání plynového 

filtru, který je ve zplynovači, což by způsobilo, že by plyn nebyl dotován do dalších 

komponentů, a proto je nutno zplynovač ohřívat a udržovat na provozní teplotě běžně okolo 

90 °C.  

Toho se nejčastěji docílí bypassovým vedením chladící kapaliny motoru skrz 

zplynovač. Pokud je motor pouze vzduchem chlazen, lze alternativně zplynovač ohřívat i 

bypassovým vedením přes olejový filtr motoru. Zplynovač se pak udržuje na provozní 

teplotě pomocí zahřátého motorového oleje na provozní teplotě motoru.  
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Obrázek 9. Schéma zplynovače 

Za zplynovačem už systém pracuje s nízkotlakou plynnou fází LPG/CNG která vede 

do dvou plynových vstřikovačů, jenž mají za účel dotovat motor tímto palivem. Vstřikovače 

jsou umístěny ve vzduchovém sacím potrubí motoru.  

Pokud je motorová jednotka opatřena turbodmychadlem, vstřikovače se instalují na 

sací stranu turbodmychadla. Vstřikovače tedy vyfukují plyn LPG/CNG do sacího potrubí, 

který se následně promíchá s nasávaným vzduchem. Je to tedy obdoba jakého si karburátoru 

v sání. Ale jak již jsem psal, spalování směsi plynu LPG/CNG s naftou a vzduchem nemá 

ani lineární ani exponenciální funkci, která by šla mechanickou cestou zabezpečit. Musí být 

vyfukování plynu do sacího potrubí řízeno na základě signálů několika čidel, jejichž hodnoty 

zpracovává speciální k tomuto účelu určena řídící jednotka pro diesel-gas.  

Řídící jednotka pro diesel-gas musí velmi rychle reagovat na hodnoty všech čidel a 

mimo to musí upravovat hodnoty čidel pro vlastní řídící jednotku motoru tak, aby vlastní 

řídící jednotka motoru ECU nerozpoznala změnu v podobě přidávaného plynného paliva 

LPG/CNG a nemuselo býti do ní zasahováno a zároveň aby ECU motoru neobohacovala 

směs naftou více než je třeba, ale naopak ochuzovala směs o potřebné množství nafty, které 

je v určitém poměru nahrazeno ve směsi plynem LPG/CNG.  
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Tohoto je dosáhnuto přesným naprogramováním řídící jednotky pro diesel-gas. 

Nesmím opomenout, že k této řídící jednotce je ještě připojeno dodatečně instalované 

teplotní čidlo, umístěné do výfukového systému motoru, nejčastěji za turbodmychadlo, 

pokud jím je motor vybaven. Toto čidlo bezprostředně reaguje na teplotu výfukových plynů 

a slouží jako určitý pojistný systém pro bezpečnost motoru, pro případ, že by ve válcích 

motoru začalo docházet např. k detonačnímu spalování či jinému nežádoucímu jevu, který 

by ovlivnil teplotu výfukových plynů.  

V takovém to případě řídící jednotka okamžitě vyhodnotí zvýšení teploty 

výfukových plynů a začne reagovat okamžitým snižováním dávky plynu LPG/CNG, dokud 

se teplotní hodnoty výfukových plynů nevrátí do původních výrobcem stanovených hodnot.  

Některé nové motory mají přímo čidlo, které zaznamenává klepání motoru a jsou 

schopny i tímto způsobem zjistit nežádoucí jev detonačního spalování.  

Výrobce Diesel Solaris však uvádí, že bezpečnější způsob zjištění nežádoucího jevu 

– detonačního spalování- zjistí spolehlivěji právě zmiňované čidlo teploty výfukových 

plynů. [7] 

Zásadní informace pro řídící jednotku plynu jsou: 

poloha plynového pedálu - TPS 

otáčky motoru - RPM 

průtok nasávaného vzduchu - MAF 

tlak v sacím potrubí motoru - MAP 

teplota výfukových plynů - EGT 

teplota plynu - GT 

teplota reduktoru - RT 

tlak plynu na vstřikovačích - GIP 
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Obrázek 10. Schéma zapojení Solaris Diesel 

5.2 Základní druhy systému diesel-gas 

Jelikož stoje v lomu jsou různého data výroby a tím i různé technologické vyspělosti, nedá 

se například u strojů starší výroby, jako je například dumper Belaz 548, použít systém diesel-

gas pro moderní koncepce dieselových motorů, který počítá s tím, že všechny hodnoty jsou 

digitální a množství vstřiku nafty si řídící jednotka diesel-gas může upravovat tak, jak je 

tomu u moderních elektronicky řízených motorů. U motorů takto historických koncepcí se 

systém diesel-gas může částečně mechanizovat pomocí servomotoru a čidla snímače polohy 

plynového pedálu. Dále motory starší výroby nemají například snímač otáček, což je 

základní veličina pro řídící jednotku diesel-gas. Pro tyto motory starší výroby jsou vyrobeny 

systémy diesel-gas, které snímají otáčky klikové hřídele, například přes zvlnění napětí 

alternátoru či dynama.  Jeden ze sériově vyráběných systémů, který toto dokáže je Solaris 

Diesel Basic. [7] 
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Pro přestavbu moderních motorů má Solaris Diesel jednotky s označením DNA - s 

možností emulace polohy plynového pedálu, váhy vzduchu i tlaku ve vstřikovači nafty.[7] 

Jednotka s označením DGA je plně digitální a to včetně vstupů zpracovávajících signály 

ze senzorů motoru přestavěného vozidla. Tato jednotka se používá u nejmodernějších 

vozidel, jejichž motor management je celý digitalizovaný a není z něho možné získávat 

analogové hodnoty signálů jako u běžných vozidel. Tato jednotka samozřejmě zvládá 

emulace signálů se stejnou filosofií jako typ řídící jednotky DNA.[7] 

6 Realaizace přestavby – zkušební verze – Volovo L 150 C  

Jelikož by žádná technologie přestavby neměla být nasazována nárazově a to 

z důvodů případných poruch, výpadků a plynulosti provozu. Zvolili jsme, jako testovací stroj 

kolový nakladač Volovo L 150 C, kde předpokládáme roční úsporu na palivu více než 15%. 

 

Obrázek 11. Volvo L 150 C 

Nakladač Volvo L 150 C byl zvolen jako testovací stroj po pečlivé úvaze kvůli 

několika aspektům, a to například jeho průměrné roční spotřebě, která dělá necelých 19 litru 

nafty za moto hodinu, přesněji 18,73 litru za moto hodinu. Jako další aspekt bych uvedl jeho 
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roční vytížení, kde jeho roční nasazení činilo 1759 hodin provozu za rok 2012, což z něho 

dělá jeden z nejvíce vytížených stojů v provoze lomu Bělkovice. Jedná se o druhý 

nejvytíženější stoj z možných adeptů na přestavbu v provozu lomu. Další aspekt je, že stoj 

krátkodobě může být nahrazen kolovým nakladačem Volvo L 120 C, který je méně vytížen 

a krátkodobý výpadek nakladače Volvo L 150C by nezpůsobil krátkodobě kolaps v provozu 

lomu Bělkovice, a toto je zároveň také spjato s tím, že stroj, tedy nakladač Volvo L 150 C 

lze přestavět na pohon systému diesel – gas při provozu lomu. Další aspekty, které už ale 

nejsou klíčové, jsou například velikost nádrže na naftu, která činí 250 litrů a stoj je nutno 

tankovat každý den provozu a díky tomuto lze pro zkušební verzi osadit stoj menší nádrží 

na plyn, přesněni 33kg bombou propan-butanu kterou lze měnit téměř současně 

s tankováním nafty.   

 

Obrázek 12. Volvo L 150 C 

Zkušební verze přestavby nakladače Volvo L 150 C se liší od závěrečné přestavby 

pouze tím, že na stroj bude připevněna místo standartní 60 l nádrže na LPG 33kg plynová 

bomba obsahující 66l propan – butanu. Láhev bude výměnná, měnit se bude každý den 

provozu, případně jednou za dva dny dle vytížení stroje a s tím spojeného mixování paliv 
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nafty a propan – butanu. Spotřeba propan-butanu by se měla pohybovat okolo 33 až 50 

litrů za směnu.    

Hlavní výhodou této zkušební verze je to, že v provozovně lomu Bělkovice se 

nemusí zřizovat čerpací stanice na plyn LPG a alternativně lze zkušebně i dlouhodobě 

využívat standartní 33 kg bomby na propan – butan. Cena za propůjčení jedné 33kg láhve 

s 66 litry propan - butanu je smluvně stanovena na 1010 Kč s DPH i s dopravou do 

provozovny lomu Bělkovice a litr plynu tedy vychází na 15,30 Kč s DPH a smluvně je 

k zapůjčení k tomuto i zdarma ochranná ocelové klec pro skladování plynových láhví. 

Cena přestavby je smluvně dohodnuta na 70 000 Kč, součástí dohody jest 10% 

garantovaná finanční úspora na palivu. Finanční roční úspora za jedno těžební období by se 

měla pohybovat pro stroj nakladač Volvo L 150 C od garantované částky 98 838 Kč až po 

247 095 Kč za rok. Předpokládaná roční úspora by měla činit 15% u této zkušební verze 

což je 148 257 Kč.   

 

Obrázek 13. Volvo L 150 C 

Údržba systému diesel-gas u zkušební verze by něměla být téměř žádná, jelikož se 

nepředpokládá že  by zkušební doba byla delší než jeden rok. Pokud by však zkušební doba 

byla delší, je doporučeno každý rok provádět revizi systému a měmit plynový filtr na 

zplynovači. U zkušební verze odpadá výměna plynové nádrže (bomby) po 10-ti letech, 
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jelikož se plynová bomba jak již jsem psal v předešlém textu bude měmit každou směnu či 

jednou za 2 směny dle provozu stroje, tedy kolového nakladače Volovo L 150 C.  

Pro kontinuálnější chod stroje a přesnější zkušební měření spotřeby plynu a nafty, 

doporučuji stroj osadit dvěma 33kg propanbutanovými lahvemi plynu zapojenými tak, že 

když jedna plynová láhev propabutanu dojde, ridič stroje bude moci poloautomaticky 

přepnout na druhou plnou plynovou láhev a prázdnou láhev bude moci vyměnit až na 

začátku další směny. Toto opatření by mělo zabránit časovým prodlevám, které by mohly 

vzniknout při výměně plynových láhví během směny a zároveň by toto opatření mělo 

spřesnit měření spotřeby paliv, jelikož by se dalo předpokládat, že láhve během směny 

nebudou měněny včas, či proběhne výměna ještě částečně naplněné láhve.  

6.1 Realizace přestavby - finální verze 

Po ročním odzkoušení zkušební verze přestavby kolového nakladače Volvo L 150 C 

by měla následovat přestavba na alternativní pohon diesel gas doporučených strojů. 

Přestavba finální verze by se tedy měla týkat kolového nakladače Volvo L 150 C a 

rypadla Volvo EC 460 BCL a nákladních vozidel pro lomovou dopravu a to dumperu Euclid 

R 36 a dumperu Belaz 548. Nakladač Volvo L 150 C by se měl už pouze opatřit standardní 

oválnou plynovou nádrží doporučeného objemu, nejvhodněji dle zkušebních výsledků. 

Předpokládám však z mých výpočtů, že by měla býti dostačující oválná 60 -ti litrová plynová 

nádrž s tím, že by se tankovalo jednou za směnu. Zároveň by mělo býti odinstalováno 

zkušební poloautomatické přepínání pro plynové nádrže, které doporučuji pro zkušební verzi 

vzhledem k testování stroje.  Přestavba dalších strojů by pak měla býti obdobná, jak 

přestavba kolového nakladače Volvo L 150 C. Rypadlo Volvo EC 460 BCL by mělo býti 

opatřeno minimálně 70 – ti litrovou plynovou nádrží s předpokladem, že by tankování plynu 

probíhalo jednou za směnu. Nejvýhodnější by však bylo dané rypadlo osadit dvěmi 

výměnnými plynovými nádržemi, a ty doplňovat na konci směny a na začátku směny je 

osazovat na stroj v pravidelných intervalech každou směnu. Toto opatření by bylo vhodné z 

hlediska vzdálenosti čerpací stanice a pracovních plošin daného rypadla. Systém 

poloautomatického přepínání nádrží a dalších komponentů s tím spojených by byl využit ze 

zkušební verze Volvo L 150 C. Plynová nádrž u dumperu Euclid R 36 by měla býti 

minimálně objemu 35 litrů, doporučuji však minimálně 40 l s tím že, optimální by bylo, aby 

nádrž byla 80 l a tankování by nemuselo býti tak časté, u dumperu Belaz 7457D platí 
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v podstatě to samé, jelikož u těchto strojů není problém s umístěním externí nádrže 

z hlediska dostatku místa. 

Z kapitoly 5.1. Podrobný popis systému diesel-gas vyplývá, že systém diesel-gas od 

výrobce SOLARIS je rozdělen podle technické vyspělosti motoru. Především dumpery od 

ruského výrobce Belaz jsou starší koncepce a jsou tedy technologicky zastaralé, je tedy u 

nich vhodné použít systém s označením BAISIC. Hydraulické housenicové rypadlo Volvo 

460 BCL je již novější technologicky vyspělejší technologie a lze u něj i využít systém pro 

modernější technologie jako je například Solaris Diesel DNA.  

 
Obrázek 14. LPG stanice 

U této finální verze už počítám s tím, že v provozovně bude vybudována čerpací 

stanice na LPG. Vlastní vybudování čerpací stanice tato práce neřeší, přesto ve stručnosti 

konstatuji, že k vybudování LPG stanice je potřeba splnit legislativní požadavky a to 

zejména legislativní požadavky na provozovatele: Oprávnění od TIČR k plnění nádob plyny, 

dále musí být splněna podmínka živnostenského oprávnění „plnění nádob plyny“, společnost 

musí mít povolení od Celní správy k nákupu LPG. Ke stavbě stanice je nutné: Zpracování 

projektové dokumentace, vyřízení územního a stavebního povolení, a stavba pak musí být 

kolaudovaná. Pro čerpací stanici musí být ochranné pásmo 10x5m. Ochranné pásmo lze 

zmenšit vybudováním ochranných zdí okolo čerpací stanice LPG. Předpokládá se, že čerpací 

stanice LPG bude vybudována vedle stávající čerpací stanice. Pořizovací cena čerpací 

stanice by se dle domluvy se společností Flaga měla pohybovat okolo 400 000kč, 

dlouhodobý pronájem by měl být 200 000Kč. Ceny plynu LPG dle společnosti Flaga se 

pohybovali v létě 2013 cca 9,00Kč + SPD (2,21Kč/l) + DPH (21%) což je celkově 13,60Kč 

za litr plynu. V zimě 2013 se pohybovali cca 11,50Kč +SPD (2,21Kč/l) + DPH (21%)= 

16,60 Kč/l. 



Bc. Jan Krečmer: Alternativní rekomandace vznětových pohonných jednotek lomu Bělkovice  

2014  29 

7 Ekonomické zhodnocení 

Přestavba zkušební verze činí 70 000 Kč včetně DPH.  

Propůjčení 33kg lahví je domluveno od společností Flaga zdarma i s dovozem a cena 

jednoho litru plynu vychází na 15, 30 Kč včetně DPH. 

Zhotovitel přestavby garantuje minimální finanční úsporu 10%, avšak předpokládá se 

úspora vyšší a to minimálně o 5 %. Tedy předpokládaná úspora činí 15% oproti starým 

nákladům.   

Provozní náklady spočívají hlavně ve výměně plynového filtru a revizi stroje, roční 

náklady na jeden stroj jsou 1 000 Kč, jednou za 10 let by měla být vyměněna plynová nádrž, 

jejíž cena i s prací by neměla být vyšší než 10 000Kč.  

Z grafu č. 1 je znázorněn rozdíl provozu Volva L 150 C za 9 měsíců provozu 

s garantovanou úsporou zhotovitelem přestavby.  

 

Graf č. 1. Rozdíl nákladů – zkušební verze 
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Graf č. 2 znázorňuje bod zvratu při garantované úspoře 10% bez odpisu a graf č. 3 znázorňuje 

bod zvratu s lineárním odpisem zásob. Z grafu č. 2 je patrné že k zvratu dojde bez odpisu 

zásob mezi 6. a 7. měsícem od uvedení technologie do provozu.  

 

Graf č. 2 Bod zvratu při garantované úspoře – Zkušební verze 

Pokud však bude proveden lineární odpis zásob, návratnost investice, tedy bod zvratu 

proběhne již na začátku 6. měsíce od uvedení této technologie do provozu, jak je znázorněno 

v grafu č. 3. 

  

Graf č. 3 Bod zvratu s lineárním odpisem při garantované úspoře- Zkušební verze 
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Tabulka č 3 znázorňující spotřebu strojů a jejich počet moto-hodin najetých za rok 2012.  

Tabulka č. 3 Spotřeba paliv 

STROJ VÝROBCE TYP Spotřeba paliva 2012 MTH 2012 

Dumper Belaz 458 15,28l/MTH 142 

Dumper Euclid R36 12,95l/MTH 1591 

Dumper Belaz 7457D 14,15l/MTH 616 

Rypadlo Volvo  EC460BCL 20,47l/MTH 1969 

Nakladač Volvo L120C 12,35l/MTH 395 

Nakladač Volvo L150C 18,73l/MTH 1759 

náklady za naftu na 6 strojů 

2012 
    

3 288 580,80 Kč 

 

 

Při koupi čerpací stanice na LPG, jejího provozu a provozu všech přestavěných strojů 

(označených v tabulce žlutou a zelenou barvou – finální verze přestavby), je v grafu 4. 

znázorněn vývoj této situace oproti původní s bodem zvratu. Je zde počítáno 

s předpokládanou úsporou 15%. 

 

Graf č. 4 Bod zvratu s lineárním odpisem při předpokládané úspoře - Finální verze 

V grafu je znázorněno, že celková investice by se měla navrátit do jednoho roku a za 10 let 

provozu by měla uspořit oproti starým nákladům 4 615 000 Kč. Výpočty a jejich další 

alternativy jsou součástí této práce jako její příloha. 
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8 Závěr 

Novodobá technologie diesel-gas má jistě v těžbě stavebních nerostných surovin velký 

potenciál. Přestavby dumperů, rypadel a nakladačů pohaněných vznětovými motory jsou 

krátkodobou záležitost. Doba přestavby jednoho stroje i s vyladěním motoru do optimálního 

výkonu stroje by neměla být delší než dva dny, respektive dvě směny. Přestavbu lze provádět 

v místě provozu lomu. 

Velká výhoda této technologie spočívá v rychlé návratnosti počáteční investice. 

Nevýhoda této technologie spočívá především s vystavěním čerpací stanice LPG, která 

je finančně nákladná a musí na ní být dostatek místa, nedostatek místa lze jen do určité míry 

alternativně řešit ochranným zdivem. Přestavěné stroje musí být jednou ročně kontrolovány 

specialistou, který má pro tuto činnost oprávnění. 
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