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Anotace 

V předložené diplomové práci je zhodnocen současný stav dálkové pásové dopravy 

umístěné na prvním uhelném řezu lomu Vršany s detailním zaměřením na poháněcí 

elektromotory a navrženo možné řešení modernizace těchto elektromotorů včetně napájení 

a řízení. V úvodní části je charakterizována zájmová lokalita včetně popisu geologických 

poměrů na lomu. V další části je popsána stávající technologie a technické vybavení lomu 

jako celku. Dále je již práce zaměřena na popis stávajícího stavu DPD na prvním uhelném 

řezu s detailním zaměřením na stávající poháněcí elektromotory instalované na dotčených 

poháněcích stanicích, s návrhem jejich možné modernizace z pohledu vyšší energetické 

účinnosti, vyšších provozních úspor, ale také z pohledu zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti 

práce a provozu. V závěru práce je provedeno celkové zhodnocení nově navrhované 

modernizace a přehled dalších doporučení do budoucna. 

Klíčová slova: dálková pásová doprava, uhelný řez, poháněcí stanice, elektromotor,  

 frekvenční měnič, modernizace 

 

Summary 

In the presented thesis there is evaluated the current status of remote belt conveyors 

located at the first coal cut in the mine Vršany with a detailed focus on driving motors and 

suggested possible solutions of modernization of these electric motors including the power 

supply and control. In the first part there is characterized the site including description of 

geological conditions of the mine. The next section describes the existing technology and 

technical equipment of the mine as a whole. Further the work is focused on description of 

the current state of Long-distance belt conveyor transport at the first coal cut with 

a detailed focus on the current electric driving motors installed in the drive units, with 

a proposal for their possible modernization in terms of increased energy efficiency, higher 

operational savings, but also in terms of increasing reliability and work safety and 

operation safety. In conclusion there is stated the overall evaluation of the newly proposed 

modernization and review of other recommendations for the future. 

Keywords: Long-distance belt conveyor transport, coal cut, drive unit, electric 

 motor, frequency converter, modernization  
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Seznam použitých zkratek 

DPD dálková pásová doprava 

FM frekvenční měnič 

HČS hlavní čerpací stanice 

K 800 kolesové rýpadlo o výkonu 2 400 m
3
 sypané zeminy za hodinu 

KU 300 kolesové rýpadlo o výkonu 1 200 až 1 800 m
3
 sypané zeminy za hodinu 

KU 800 kolesové rýpadlo o výkonu 4 500 až 5 400 m
3
 sypané zeminy za hodinu 

PD pásový dopravník 

PN pojízdná násypka 

PS poháněcí stanice 

PVZ pásový vůz zakládací 

ŘS řídící systém 

SV shazovací vůz 

TC technologický celek 

USSK univerzální skládkový stroj kolejový 

VH výsuvová hlava 

VN vysoké napětí 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VUAS Vršanská uhelná a.s. 

ZD zakladač kolejový 

ZP zakladač pásový 

ZPS základní provozní systém 
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Úvod 

Nezbytnou součástí pro úspěšné dobývání užitkového nerostu je také jeho doprava 

od těžebního stroje směrem na požadované místo (skládka, nakládka do vagónů). Na 

hnědouhelných povrchových lomech je doprava řešena nejrozšířenějším způsobem, kterým 

je kontinuální doprava pomocí dálkové pásové dopravy. Pro povrchovou těžbu hnědého 

uhlí na lomu Vršany tomu není jinak. Na prvním uhelném řezu je pro dopravu těženého 

hnědého uhlí použito pásových dopravníků šíře 1 200 mm, které jsou zahrnuty do 

technologického celku TC1. 

Součástí pásových dopravníků jsou také poháněcí stanice, které jsou osazeny 

hlavními pohony tvořenými asynchronními poháněcími motory, převodovými skříněmi 

a hnacími bubny. Na poháněcí stanici může být dle požadované výkonnosti instalován 

jeden až čtyři hlavní pohony. 

Cílem mé diplomové práce je posouzení současného technického stavu 

a konstrukčního provedení stávajících poháněcích elektromotorů, které jsou součástí 

hlavních pohonů osazených na vybraných poháněcích stanicích pro VH 110, PD 111, 

PD 112, PD 113, PD 114 a PD 115 na lokalitě lomu Vršany. Po tomto posouzení a zjištění 

stávajícího technického stavu jsou v diplomové práci popsány možné varianty modernizace 

těchto poháněcích elektromotorů a to s ohledem na minimalizování provozních, 

energetických a ekonomických ztrát a tím zvýšení efektivnosti provozu a bezpečnosti 

práce. 
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1 Popis lokality lomu Vršany 

1.1 Charakteristika a popis zájmové oblasti 

Povrchový hnědouhelný lom Vršany se nachází v centrální části Severočeské 

hnědouhelné pánve. Těžbu hnědého uhlí na lomu Vršany v současné době zajišťuje 

společnost Vršanská uhelná a.s., která v tuto chvíli disponuje uhelnými zásobami s nejdelší 

životností na území České republiky v rámci stávajících hranic územně ekologických 

limitů. K vytěžení je zde přibližně 290 milionů tun uhlí. Tyto zásoby nabízejí možnost 

zásobit elektrárny či teplárny po dobu až 50 let. Na základě dlouhodobé smlouvy 

podepsané v roce 2013 mezi Vršanskou uhelnou a.s. a energetickou společností ČEZ a.s., 

která je vlastníkem elektrárny Počerady, lze konstatovat, že elektrárna Počerady, případně 

další elektrárny a teplárny, by měly využívat uhelné zásoby lomu Vršany až do úplného 

vytěžení ložiska. [3, 29] 

Lom Vršany je součástí tzv. slatinicko-bylanské oblasti, která se nachází 

v jihozápadní části okresu Most a k ní přilehlé části okresů Chomutov a Louny 

v severočeském regionu. Od sousední komořanské oblasti (lom Československé armády) je 

Slatinicko-bylanská oblast oddělena výsypkovým tělesem Ervěnického koridoru 

a zalesněným vrchem Ressl. [13, 25] 

Z východní strany navazuje oblast na zastavěnou část města Mostu a následně na 

Čepirožskou výsypku. Ze severu je oblast omezena zmiňovaným Ervěnickým koridorem. 

Západní strana lomu sousedí se silnicí Otvice – Údlice a jižní strana se silnicí Chomutov – 

Praha. [13, 25] 

Z báňského pohledu je hornická činnost soustředěna v části slatinicko-bylanské 

oblasti na území dnešního lomu Vršany a bývalých lomů Jan Šverma a Slatinice. Zájmové 

území je omezeno ze severozápadu a západu konečnými svahy a výsypkami lomu Jan 

Šverma, ze severu až severovýchodu jezersko-rýzelským hřbetem a z jihu výsypkou Malé 

Březno a navazujícím výchozem uhelné sloje. [13, 25] 
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Obrázek č. 1: Pohled na lom Vršany (foto: autor) 

1.1.1 Historie 

Prvopočátky dnešního lomu Vršany se datují do roku 1919, kdy byl v Čepirozích 

v dolovém poli Hrabák otevřen důl a lom, tehdy pod jménem Čepirohy. Ten byl v roce 

1922 přejmenován na důl a lom Hrabák. Po osvobození v roce 1945 byl lom převeden do 

majetku Severočeských hnědouhelných dolů n. p. v Mostě. [19] 

V severním výběžku čepirožského prostoru byl ve stejné době jako důl Hrabák 

otevřen lom pod názvem Hrabák I. S otvírkou dalších úseků tohoto lomu přibývaly 

provozy s označením Hrabák II až VIII. Ukončení těchto malolomů nastalo v roce 1959. 

[19] 

V roce 1958 byly započaty práce na přípravě a otvírce nového lomu Slatinice. Lom 

Slatinice, který byl v roce 1963 přejmenován na Důl Bohumír Šmeral, provozoval svou 

činnost jihozápadně od vrchu Ressl a západně od Čepirožské výsypky umístěné v katastru 

obce Slatinice. Obec Slatinice stejně jako později obec Hořany musela ustoupit těžbě uhlí. 

[19] 

Již od počátků sedmdesátých let se začalo projektovat pokračování těžby uhlí 

v oblasti Slatinice – Vršany. První navrženou variantou bylo pokračování těžby lomu 

Slatinice, který však byl na západní straně omezen energetickým a dopravním koridorem, 

tzv. Hořanským koridorem. Kvůli ekonomické náročnosti přeložky tohoto koridoru bylo 
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v roce 1974 rozhodnuto o zvolení druhé varianty, kterou byla otvírka nového lomu Vršany 

za tímto koridorem a to tzv. na zelené louce. Lom Slatinice byl na základě tohoto 

rozhodnutí v roce 1986 vyuhlen a jako výsypný prostor byl využit právě pro nově 

vybudovaný lom Vršany. [19] 

Lom Vršany byl projektován s využitím tehdy nejmodernější technologie a poznatků 

z oblasti lomového dobývání za použití zařízení technologických celků TC1 pro těžbu uhlí 

a TC2 pro odkliz nadložních zemin. Otvírka lomu byla provedena vnějším zářezem za 

použití lopatových rýpadel E2,5 ve spojení s normálně rozchodnou elektrickou trakcí. Po 

dostatečném otevření došlo k přechodu odtěžení skrývky pomocí technologického celku 

TC2 s kontinuální pásovou dopravou šíře 1 800 mm. [19] 

Šikmý otvírkový zářez byl směrován severně podél Hořanského koridoru a tvořen 

tak, aby vznikl dostatečný prostor pro budoucí skrývkové a uhelné výtahy a dopravní cesty 

do lomu. Po dosažení hlavy první uhelné sloje se porubní fronta stočila zhruba o 90° 

směrem na západ, což byl také základ k budoucímu paralelnímu postupu všech těžebních 

řezů severním směrem. Po dostatečném předstihu a očištění uhelné sloje, začal lom Vršany 

v roce 1982 produkovat první tuny energetického uhlí. [19] 

Na lomu Vršany se těžilo na pěti řezech. Na prvních dvou skrývkových řezech 

s částečným výskytem první uhelné sloje byla nasazena dvě kolesová rýpadla KU 800. Na 

zbylých třech řezech byla nasazena rýpadla KU 300. Tyto tři řezy byly smíšené, těžba tedy 

probíhala jak v uhelné sloji, tak i v meziloží, které rozdělovalo jednotlivé sloje. Těžba 

smíšených řezů byla vyřešena rozdělovacími stanicemi, tzv. systémem výsuvových hlav. 

Koncové poháněcí stanice všech pěti linek na těžebních řezech byly konstruovány tak, aby 

každá z nich mohla nezávisle najet nad výsypné místo jedné ze čtyř odtahových linek 

umístěných kolmo pod výsuvovými hlavami. Dva z těchto odtahů byly směrovány na 

výsypky k zakladačům. Zbylé dva odtahy byly uhelné a uhlí se na nich dopravovalo až 

k nakládacímu zásobníku nebo na vyrovnávací uhelné skládky. [19] 

S postupem těžby severním směrem začalo meziloží postupně vykliňovat a sloje se 

k sobě začaly přibližovat. Z tohoto důvodu bylo v roce 1998 vyřazeno z provozu jedno 

rýpadlo KU 300 a těžbu uhelných slojí tedy zajišťovala již pouze dvě rýpadla KU 300. 

Následně bylo také v roce 2001 vyřazeno z provozu jedno rýpadlo KU 800 sloužící pro 

odtěžování skrývkových hmot. V té době, při snížené poptávce po energetickém uhlí, 
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dokázalo jediné rýpadlo KU 800 těžit oba skrývkové řezy a to při zachování uvolněných 

zásob uhlí v daném roce. Při opětovném nárůstu poptávky po energetickém uhlí bylo 

znovu zprovozněno vyřazené rýpadlo KU 800 na dobu 6 let, aby byly zajištěny uvolněné 

zásoby uhlí pro další roky. Při plném obsazení řezů se z lomu Vršany vytěžilo a založilo 

14 až 20 mil. m
3
 skrývky za rok. Při provozu jednoho rýpadla KU 800 pak 9 až 10 mil. m

3
 

skrývky ročně. [19] 

Tabulka č. 1: Průměrná roční těžba uhlí lomu Vršany v letech 1982–2013 (údaje: VUAS, vypracoval: autor) 

Období těžby 1982 1983–1993 1994–2004 2005–2010 2011–2013 

Množství 

(v tisících tunách) 
790 5 000–7 500 5 000–8000 8 000 7 000–8 500 

Lom Vršany postupoval severním směrem a sousední lom Jan Šverma jižním 

směrem. Po administrativním sloučení obou samostatných závodů došlo k postupnému 

faktickému propojování i obou lomů, které započalo rokem 1995, kdy rýpadlo KU 800 

z lomu Vršany prorazilo stěny mezi prvními řezy lomu Jan Šverma a lomu Vršany. 

V červnu roku 1999 došlo k zániku lomu Jan Šverma a dobývací prostor Holešice byl 

převeden právě pod lom Vršany, závod Hrabák. [19] 

V letech 1999 až 2001 byl na lokalitě Jan Šverma ukončen provoz prakticky všech 

rýpadel a omezil se provoz kolejových zakladačů na vnitřní výsypce. V následujících 

10 letech zůstala pro těžbu uhelné sloje v provozu pouze dvě rýpadla KU 300. Rýpadlo 

K 800 bylo nasazeno na odlehčovacím řezu lokality Vršany. Propojování obou lomů se tak 

provádělo rýpadly z lomu Vršany. [14] 

V roce 2013 byla zcela ukončena těžba uhlí na lokalitě Jan Šverma. V provozu je již 

pouze lom Vršany s výsypkami Vršany a Jan Šverma. 

1.1.2 Současnost 

Na lomu Vršany nadále pokračuje těžba uhlí a skrývky paralelním postupem 

v severním směru a postupně se dostává do prostoru bývalého povrchového závodu lomu 

Jan Šverma. Pro těžbu skrývky je již nasazeno pouze jedno rýpadlo KU 800 těžící střídavě 

první a druhý skrývkový řez. [15] 

V současné době probíhá zakládání skrývky již pouze na vnitřní výsypce lomu 

Vršany, kde je jak dovrchní, tak i úpadní etáž propojována s etážemi výsypky Jan Šverma. 
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Pro těžbu uhelné sloje jsou na prvním a druhém uhelném řezu nasazena rýpadla 

KU 300. V tomto časovém období již uhelná rýpadla těží v místech, kde postupně dochází 

k silnému prouhelňování meziloží a podíl těžby odklizu vůči uhlí se podstatně zmenšuje. 

Postup je tedy i nadále paralelní na obou uhelných řezech s postupným vytáčením 

posledního pasového dopravníku směrem k východní hranici lomu. Tento postup je 

naplánován cca do roku 2030. [15] 

Zásadní změnou v postupech lomu Vršany je rozvoj lomu ve slatinickém křídle, tedy 

v oblasti bývalého lomu Slatinice a dnešní výsypky Slatinice. Před vstupem hlavní těžební 

technologie na skrývkových a uhelných řezech je potřeba provést přípravné práce 

na budoucím předpolí lomu. Od roku 2011 je proto na výsypce Slatinice nasazeno rýpadlo 

K 800 v součinnosti s kolejovou dopravou. Přípravné práce na budoucím předpolí lomu se 

týkají odtěžení lepivých a rozbřídavých zemin stávající výsypky, které by nebylo schopné 

vytěžit rýpadlo KU 800 a ve vytvoření plošiny pro budoucí přeložení potrubních 

a energetických linek části Hořanského koridoru. [15, 22] 

 

Obrázek č. 2: Postup těžby na lomu Vršany s vyznačením DPD na 1. uhelném řezu (foto: autor) 
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1.2 Geologické poměry 

Dotčený dobývací prostor leží v části mostecké hnědouhelné pánve. Vývoj ložiska je 

dán jeho polohou při severovýchodním okraji žateckého deltového tělesa. Vodní tok 

přinášející z žatecké oblasti značné množství anorganického klastického materiálu se 

projevil značnou mocností komplexu slojových sedimentů a rozštěpením hlavní uhelné 

sloje na tři, místy i čtyři uhelné lávky, které jsou vzájemně odděleny písčitojílovitým 

meziložím. [10] 

Sedimenty kvartéru jsou zastoupeny především sprašovými hlínami a sprašemi 

dosahujícími místy mocnosti až několika metrů. Jedná se o kvalitní spraše a sprašové hlíny 

žlutohnědé barvy. V severní části území je kvartér zastoupen písčitými štěrky, ojediněle až 

hrubozrnnými písky vesměs silně zahliněnými. Nejsvrchnější vrstvu tvoří kulturní ornice. 

[10] 

Nadložní vrstvy a vrstvy mezi první a druhou uhelnou slojí tvoří komplex zemin 

o mocnosti 70 až 80 metrů. Tvoří je převážně jílovité až písčitojílovité zeminy. Místy se 

vyskytují polohy písků s rozdílnou mocností od několika metrů až do 20 metrů. Písek je 

občas přeměněný v pískovec. Následné hlavní uhelné souvrství je vyvinuto v oblasti 

v mocnosti 25 až 35 metrů. Mocnost meziloží se severním směrem snižuje a v prostoru 

bývalého lomu Jan Šverma zcela mizí. Spojením první sloje a hlavního souvrství se 

mocnost celkové sloje přibližuje až k 40 metrové mocnosti. [3, 10] 

Podloží terciérního uhelného ložiska je tvořeno metamorfovanými horninami 

krušnohorského krystalinika reprezentovaného převážně pararulami a místy až svory. 

Svrchní partie krystalinika je postižena kaolinizací. Bezprostřední podloží uhelných ložisek 

tvoří obvykle sedimenty s obsahem vulkanogenního materiálu. Pod nimi se občasně 

vyskytují vulkanity v různém stupni zvětrávání. [10] 

1.3 Popis ložiskových těles 

První uhelná sloj je z hlediska vertikálního členění slojových vrstev nejvýše 

uloženou uhelnou sedimentací na ložisku. Představuje nejčlenitější uhelný vývoj s největší 

proměnlivostí mocnosti i kvality. Často přechází do nebilančního vývoje a místy její 

mocnost dosahuje až 7 m. Báze sloje je neostrá tvořená pozvolným přechodem z jílovců, 
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písčitých jílovců přes jílovce s uhelnou příměsí a jílovce uhelnaté. Svrchní část sloje je 

tvořena uhlím detritickým až xyliticko-detritickým. Strop sloje je většinou reprezentován 

ostrým přechodem do svrchních jílovců a písčitých jílovců. Průměrná mocnost této sloje je 

cca 5 m. [10] 

Druhá uhelná sloj představuje na ložisku největší část zásob. V území je tato sloj 

výrazně oddělena od třetí sloje spodními meziložními vrstvami. Báze sloje tvoří pozvolný 

přechod ze spodních meziložních jílů a písků přes vysoko popelnaté uhelné typy až k uhlí. 

Strop druhé sloje je ostře vymezen stykem s písčitojílovitými sedimenty svrchních 

meziložních vrstev. Celková mocnost i kvalitativní parametry této uhelné sloje jsou značně 

proměnlivé, přičemž bilanční mocnost dosahuje v průměru 15 m. [10] 

Třetí uhelná sloj představuje progresivní rozvoj uhelné sedimentace. Sloj je v celé 

ploše území vyvinuta v průměrné mocnosti 6 až 7 m a je charakteristická svým stabilním 

vývojem. Báze sloje je většinou neostrá s pozvolným přechodem přes jílovec uhelnatý 

a jílovec s uhelnou příměsí do spodních písčitých jílů či podložních jílů. Strop sloje je 

naopak většinou ostře vymezen, nejvýše s polohou jílovitého uhlí. Třetí a druhá uhelná 

lávka patří k hlavním nosným slojím. [10] 

Čtvrtá uhelná sloj se nachází ve východní části dobývacího prostoru Vršany 

a reprezentuje nejstarší uhelnou sedimentaci. Dosahuje bilanční mocnosti 2 až 6 m 

a směrem k západu pozvolna přechází do nebilančních poloh, až zcela vymizí. V bilanční 

části převažují uhelné jílovce, místy lze sledovat i polohy jílovitého uhlí. Směrem 

k podloží je patrný pozvolný přechod k tmavým jílovcům s rozptýlenou uhelnou drtí. [10] 
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2 Stávající technologie a technické vybavení lomu 

Vršany 

Při výstavbě lomu Vršany byla v oblasti strojního a energetického vybavení použita 

nejmodernější technologie známá na začátku 80. let minulého století [19]. 

Hlavní těžební a dopravní technologií na lomu Vršany jsou technologické celky TC1 

a TC2 ve spojení s dálkovou pásovou dopravou šíře 1 200 mm (TC1) pro dopravu uhlí 

a šíře 1 800 mm (TC2) pro dopravu skrývkových hmot. 

Současné vybavení lomu Vršany po spojení s lomem Jan Šverma je popsáno níže. 

2.1 Skrývkové řezy 

Pro účely odtěžení skrývky z prvního a druhého skrývkového řezu lomu Vršany je 

nasazeno rýpadlo typu KU 800 pod závodovým označením K 84 (dále jen KU 800/K 84), 

které mezi těmito řezy střídavě přejíždí a podle potřeby skrývku odtěžuje. V roce 2015 toto 

rýpadlo vytěží 8 935 000 m
3
 skrývkových zemin. [20] 

V dobývacím prostoru Slatinice je od roku 2011 nasazeno rýpadlo typu K 800 pod 

závodovým označením K 54 (dále jen K 800/K 54), které v tomto prostoru těží bývalou 

výsypku. Jsou zde prováděny přípravné práce týkající se odtěžení lepivých a rozbřídavých 

zemin v budoucím předpolí lomu a dále je zde vytvářena plošina pro budoucí přeložení 

potrubních a energetických linek části Hořanského koridoru. Předpokládá se, že v roce 

2015 toto rýpadlo vytěží 2 600 000 m
3
 zemin. [20] 

2.2 Uhelné řezy 

Na prvním uhelném řezu je nasazeno rýpadlo typu KU 300 pod závodovým 

označením K 96 (dále jen KU 300/K 96), které v některých místech těží i s pomocí 

pásového vozu zakládacího PVZ 2500 pod závodovým označením PVZ 309. Tento pásový 

vůz zakládací slouží k prodloužení osové vzdálenosti mezi pásovým dopravníkem 

a rýpadlem, ke zvětšení rádiusu těžby a k vyrovnání výškových rozdílů mezi pásovým 

dopravníkem a rýpadlem. Rýpadlo typu KU 300/K 96 v roce 2015 vytěží v prvním 

uhelném řezu 3 075 000 tun uhlí. [20] 
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Obrázek č. 3: Kolesové rýpadlo KU 30/K 96 na prvním uhelném řezu (foto: autor) 

Na druhém uhelném řezu je nasazeno rýpadlo typu KU 300/K 85, které bude 

v červnu 2015 nahrazeno rýpadlem typu KU 300/K 107, které nyní prochází generální 

opravou. Rýpadlo KU 300/K 85 bude po plánované výměně odstaveno na vhodném místě 

a využito jako záloha v případě poruchy KU 300/K 107. Rýpadlo v některých místech těží 

i s pomocí pásového vozu zakládacího PVZ 2500 pod závodovým označením PVZ 303. 

Tento pásový vůz zakládací slouží podobně jako PVZ 309 k prodloužení osové vzdálenosti 

mezi pásovým dopravníkem a rýpadlem, ke zvětšení rádiusu těžby a k vyrovnání 

výškových rozdílů mezi pásovým dopravníkem a rýpadlem. V roce 2015 vytěží rýpadlo 

typu KU 300/K 85 respektive rýpadlo typu KU 300/K 107 ve druhém uhelném řezu 

celkem 2 925 000 tun uhlí a 180 000 m
3
 skrývkových zemin. Po odtěžení čtvrté uhelné 

sloje je také v tomto roce naplánováno vytvoření nové jímky v podloží, která bude sloužit 

pro přesun HČS Vršany. [20] 

2.3 Zakládání na výsypky 

Na vnitřní výsypce lomu Vršany zakládá pásový zakladač ZP 6600/Z 86 etáže již na 

konečný horizont pro následnou rekultivaci. Při zakládání úpadní etáže se využívá 

maximální povolená výška zakládání 25 m a při zakládání dovrchní etáže výška 20 m. 

V roce 2015 založí tento zakladač na vnitřní výsypce lomu Vršany 8 685 000 m
3
 

skrývkových zemin. [20] 
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Odklizové a výklizové zeminy z meziloží uhelných slojí od rýpadel KU 300 jsou 

výškově zakládány na tzv. předvýsypku vnitřní výsypky lomu Vršany pomocí 

PVZ 2500/PVZ 301. Výška sypání je cca 5 m, aby se stačil vysypat val v celé délce pro 

možnost podepření paty sypání, které probíhá ze ZP 6600/Z 86. V roce 2015 je také 

v plánu pomocí PVZ 2500/PVZ 301 zasypání bývalé jímky HČS. Celkem tedy 

PVZ 2500/PVZ 301 založí na vnitřní výsypce lomu Vršany 380 000 m
3
 skrývkových 

a výklizových zemin. [20] 

Na vnitřní výsypce lomu Jan Šverma jsou v provozu dva kolejové zakladače 

ZD 1800/Z 59 a ZD 2100/Z 73. V roce 2015 založí zakladač ZD 1800/Z 59 celkem 

3 040 000 m
3
 zemin a aglomerovaných směsí. Zakladač ZD 2100/Z 73 založí celkem 

220 000 m
3
 zemin a aglomerovaných směsí a bude převážně sloužit pro vykrývání prostojů 

zakladače ZD 1800/Z 59. [20] 

2.4 Doprava těženého materiálu 

Hlavní dopravní technologií pro přepravu uhlí a skrývkových hmot je na lokalitě 

lomu Vršany použita dálková pásová doprava v šířce 1 200 mm pro přepravu uhlí a v šířce 

1 800 mm pro přepravu skrývkových hmot. [22] 

Dálková pásová doprava šíře 1 200 mm slouží především pro přepravu uhlí, ale také 

pro přepravu meziloží uhelných slojí. Řadíme ji do technologického celku TC1. [22] 

Dálkovou pásovou dopravu šíře 1 800 mm, která slouží pro přepravu skrývkových 

hmot, zahrnujeme do technologického celku TC2. [22] 

Na lomu Vršany se také využívá kolejová doprava s normálně rozchodnou tratí 

1 435 mm. Tento typ dopravy je použit na vlečce pro přepravu uhlí ze zásobníku Hrabák 

do elektrárny Počerady. Kolejová doprava slouží i pro přepravu skrývkových hmot 

těžených rýpadlem K 800/K 54, které je nasazeno v dobývacím prostoru Slatinice. 

Přeprava těchto hmot je situována na vnitřní výsypku lomu Jan Šverma ke kolejovým 

zakladačům ZD 1800/Z 59 a ZD 2100/Z 73. [22] 
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Obrázek č. 4: Dálková pásová doprava šíře 1 200 mm (foto: autor) 

2.5 Doplňková zařízení a pomocná technologie 

K výše popsaným zařízením, které jsou hlavními prvky při kontinuální těžbě 

a dopravě materiálu, patří i doplňková zařízení a pomocná technologie. Jedná se především 

o zařízení umožňující nakládání, shazování, drcení, třídění a změnu toku těženého 

materiálu. 

Pojízdná násypka (PN) 

Pojízdná násypka slouží k nakládání materiálu v jakémkoliv místě pásového 

dopravníku. Hlavní funkcí je tedy přejímání toku materiálu z výložníku rýpadla nebo PVZ 

a jeho směrování do koryta pásového dopravníku. [9, 23] 

Konstrukčně se jedná o ocelovou konstrukci ve tvaru V, která je obkročmo umístěna 

nad pásovým dopravníkem. Na dně pojízdné násypky je umístěna soustava odpružených 

dopadových válečků, přes které je veden dopravní pás. Odpružené dopadové válečky tlumí 

dopad z výšky sypaného materiálu, který je přepravován z vykládacího výložníku rýpadla. 

Tímto dochází k omezení rázových sil negativně působících na dopravní pás. [5] 

Pojízdná násypka může být v provedení s vlastním elektrickým pohonem nebo 

v provedení pro vlečení. Pojezdovou dráhou jsou pro ni kolejnice spojující střední díly 

pásového dopravníku DPD. [5] 
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Shazovací vůz (SV) 

Hlavní funkcí shazovacích vozů je shazování přepravovaného materiálu 

z dopravního pásu a to v kterémkoliv bodě mezi poháněcí a vratnou stanicí. Přepravovaný 

materiál je shazován na otočný výložník SV, ze kterého materiál pokračuje do násypky 

nakládacího pásu pásového zakladače. V rámci dosahu svého nakládacího pásu jsou SV 

také schopny přesypávat přepravovaný materiál do násypek jiných pásových dopravníků, 

jsou však omezeny krátkým výložníkem. [9, 23] 

Základem shazovacího vozu je ocelová konstrukce osazena soustavou výsypného 

a vratného bubnu, přes které je protažený dopravní pás. Pro pásové dopravníky do šíře 

1 200 mm jsou shazovací vozy konstruovány jako jedno-vozové, pro pásové dopravníky 

větších šířek jako dvou-vozové. Pojezd shazovacích vozů do šíře dopravního pásu 

2000 mm je většinou kolejový a s elektrickým pohonem. [5] 

Pásový vůz zakládací (PVZ) 

Pásový vůz zakládací umístěný na housenicovém podvozku je sestaven 

z nakládacího a vykládacího výložníku, mezi kterými je umístěna středová násypka. 

Výložníky jsou sklopné a navzájem nezávisle otočné. Materiál, který je na PVZ naložen je 

tedy možné přesypat do násypky jiného pásového dopravníku a to po kružnici opsané 

výsypným bubnem vykládacího výložníku. [16] 

Jak je již z názvu stroje zřejmé, PVZ jsou primárně nasazovány jako zakládací stroje. 

Na lomu Vršany se PVZ také využívají k prodloužení osové vzdálenosti mezi pásovým 

dopravníkem a rýpadlem, ke zvětšení rádiusu těžby a k vyrovnání výškových rozdílů mezi 

pásovým dopravníkem a rýpadlem. [30] 

 

Obrázek č. 5: Pásový vůz zakládací PVZ 309 na prvním uhelném řezu (foto: autor) 
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Výsuvová hlava (VH) 

Z důvodu těžby smíšených řezů byly na lomu Vršany instalovány rozdělovací 

stanice, tzv. systém výsuvových hlav. Výsuvová hlava představuje unikátní zařízení 

v podobě krátkého pásového dopravníku, který pomocí podélného pojezdu výsypného 

a vratného válce najíždí nad výsypné místo jedné ze čtyř odtahových linek umístěných 

kolmo pod výsypným válcem. Dva z těchto odtahů jsou skrývkové a dopravují materiál na 

výsypky k zakladačům. Zbylé dva odtahy slouží k dopravě uhlí k nakládacímu zásobníku 

nebo na vyrovnávací uhelné skládky. 

 

Obrázek č. 6: Pohled na výsuvovou hlavu a odtahovou linku B (foto: autor) 

Univerzální skládkový stroj kolejový (USSK) 

Univerzální skládkový stroj kolejový slouží na uhelných skládkách k míchání 

uhelných směsí, k vyrovnávání nerovnoměrnosti těžby nebo spotřeby těženého uhlí. Jedná 

se o kombinovaný kolejový stroj s kyvným a otočným, hydraulicky ovládaným 

výložníkem a bezkomorovým kolesem. V kombinaci s mezipasem a smyčkovým vozem 

stroj umožňuje [23, 27]: 

 zakládání nebo odebírání těživa 

 průchod těživa strojem 

 průchod těživa strojem s přitěžováním ze skládky 

 průchod těživa strojem a současně zakládání těživa 
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Třídič uhlí 

Pro primární třídění těženého uhlí podle kusovitosti se využívají diskové třídiče, 

které jsou umístěny nad pásy před kladivovými drtiči. Mezi jejich hlavní přednosti patří 

vysoký výkon a zajištění třídící funkce i za nepříznivých povětrnostních podmínek, tedy 

při vysokém obsahu vody v tříděném materiálu a to i za mrazu v zimním období. [23] 

 výkon třídění: 2 200 t.hod.
-1

 

 hranice třídění: 40 mm 

Drtič uhlí 

K drcení těženého uhlí se využívají kladivové drtiče. Jeden tento drtič je umístěn na 

lince A mezi PD 171 a PD 143 a dva jsou umístěny na lince B mezi PD 152 a PD 153. 

Výkon drtiče dosahuje 1 000 až 1 200 t.hod.
-1

 podle vlastností drceného materiálu. Jedná 

se o kladivo-odrazový drticí stroj, kde je přiváděný materiál drcen opakovanými údery 

kladiv rychle otáčejícího se rotoru, umístěného mezi dvěma skupinami válců a průchodem 

výstupní štěrbinou. Slouží k drcení hnědého uhlí s obsahem vody do 50 % s kusovitostí do 

450 mm. Zrnění výstupního materiálu je 0 až 40 mm. [23] 

Nakládací zásobník 

Uhlí je také možné dopravovat přes uzavřený zauhlovací most na reverzní pásy, ze 

kterých je uhlí sypáno do zásobníků s kapacitou cca 600 tun. Odtud je uhlí prostřednictvím 

vyhrnovacích vozíků nakládáno do železničních vozů přes napouštěcí klapky. [23] 

Pásové dopravníky dopravující uhlí v uzavřeném zauhlovacím mostě jsou vybaveny 

hlídači feromagnetických těles. Tyto hlídače slouží ke konečné kontrole případných 

železných předmětů v dopravovaném uhlí. Při detekci železa se sepne separátor železných 

předmětů umístěný na konci pásového dopravníku a zajistí zachycení železa. [23] 

Vykládací rampa (příkupy) 

Jedná se o mostovou konstrukci na železobetonových pilotech, na které je umístěna 

kolej důlní dráhy. Skládka příkupů slouží k zakládání a následnému odtěžování uhelných 

produktů nebo těženého uhlí. Výška sypaného materiálu je dána výškou výsypné rampy, 

tedy 5 m. Kapacita skládky představuje cca 8 000 t uhlí. Materiál dopravovaný na skládku 

ve vozech typu TA nebo Wap je vyklápěn po obou stranách vyklápěcí rampy do prostoru 

skládky. Odtěžování skládky se provádí pomocí dvou lopatových rýpadel typu E 302. Třetí 



Bc. Jaromír Seifert: Modernizace pohonů dálkové pásové dopravy na uhelném řezu 

2015   16 

rýpadlo stejného typu slouží jako záložní. Tato lopatová rýpadla přes pojízdnou násypku 

a pásový dopravník nakládají těžené hmoty na PD 141 nebo PD 151. [23] 

Speciální zařízení 

Na pásových dopravnících jsou zabudovány pásové váhy. Údaje z pásových vah jsou 

přenášeny na dispečerské stanoviště a odtud dále do výrobně informačního systému. [23] 

Některé pásové dopravníky šíře 1 200 mm jsou vybaveny gamapopeloměry, které 

jsou zdroji ionizujícího záření. Prostor s instalovanými gamapopeloměry je oplocen 

a označen výstražnými a zákazovými tabulkami. Práce v těchto vyhrazených prostorech je 

technickým dozorem povolena až po zajištění zářičů způsobilou osobou. [23] 

Vybrané části technologie jsou také vybaveny odprašovacím systémem. Tento 

odprašovací systém slouží ke snížení sekundární prašnosti, která vzniká v technologii 

dopravy a při zpracování uhlí. Systém je spouštěn automaticky po zatížení pásového 

dopravníku přepravovaným uhlím a pracuje na principu rozprašování vody nasycené 

smáčedlem. [23] 

Na PD 148 a PD 158 vedoucích na nakládací zásobník lomu Vršany jsou instalovány 

již zmiňované hlídače feromagnetických těles. Údaje z hlídačů jsou přenášeny na 

dispečerské stanoviště a do výrobně informačního systému. [23] 
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3 Popis stávajícího stavu DPD na prvním uhelném řezu 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace poháněcích elektromotorů 

dálkové pásové dopravy, která je umístěna na prvním uhelném řezu lomu Vršany. Jedná se 

o elektromotory instalované na poháněcí stanici výsuvové hlavy VH 110 (délka pásu 

161 m) a na poháněcích stanicích jednotlivých pásových dopravníků s označením PD 111 

(1 041 m), PD 112 (729 m), PD 113 (509 m), PD 114 (950 m) a PD 115 (1 154 m). Tyto 

pásové dopravníky tvoří jednotlivé dopravní úseky s různou délkou dopravního pásu, které 

překonávají různé výškové rozdíly na lomu. Jednotlivé pásové dopravníky umístěné na 

prvním uhelném řezu jsou vždy jako technologický celek tvořeny poháněcí stanicí, střední 

částí, vratnou stanicí a dopravním pásem s šířkou 1 200 mm. 

3.1 Poháněcí stanice VH 110 

Výsuvová hlava VH 110 je začleněna do technologického celku dálkové pásové 

dopravy, která je umístěna na prvním uhelném řezu, jelikož na její pásový dopravník 

dochází k přesypu těženého materiálu ve směru od PD 111 a k jeho následnému přesýpání 

přes výsuvovou hlavu na jednotlivé uhelné odtahy (linka A nebo B), případně na 

skrývkové odtahy (k zakladačům) v případě těžby na smíšeném řezu. 

Součástí výsuvové hlavy VH 110 je poháněcí stanice, jejíž elektromotory a příslušná 

elektroinstalace jsou napájeny z vlastní přilehlé rozvodny umístěné podél dopravníkového 

pásu pro VH 110. [7] 

Poháněcí stanice se stává z jednotlivých konstrukčních částí, kterými jsou 

elektromotor, spojka, převodovka a hnací buben. Součástí poháněcí stanice je také 

stanoviště obsluhy. Nedílnou součástí poháněcí stanice pro VH jsou také snímače 

provozních stavů, jako např. hlídání vybočení dopravního pásu. Všechny snímané hodnoty 

jsou zavedeny do ŘS a do bezpečnostního okruhu nouzového zastavení DPD. Poháněcí 

stanice je dále osazena tlačítky pro nouzové zastavení a vypnutí DPD. [9, 11, 23] 
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Obrázek č. 7: Hnací buben na poháněcí stanici (foto: autor) 

3.2 Poháněcí stanice PD 111, PD 112, PD 113, PD 114 a PD 115 

Poháněcí stanice je jednou z nejdůležitějších částí dálkové pásové dopravy, jelikož 

pomocí instalovaných pohonů zabezpečuje pohyb dopravního pásu a dopravu těženého 

materiálu na následující pásový dopravník. 

Poháněcí stanice je tvořena hlavní ocelovou konstrukcí se čtyřmi kolejovými 

podvozky na otočných ramenech. Otočením těchto ramen je možné poháněcí stanici 

přesunout v libovolném směru. Je sestavena z jednotlivých konstrukčních částí, kterými 

jsou elektromotor, spojka, převodovka a hnací buben. Součástí poháněcí stanice je dále 

velký a malý náběhový díl, stanoviště obsluhy a rozvodna. Nedílnou součástí poháněcí 

stanice jsou také snímače provozních stavů, jako např. hlídání vybočení dopravního pásu 

nebo hlídání zavalení přesypu. Všechny snímané hodnoty jsou zavedeny do ŘS a do 

bezpečnostního okruhu nouzového zastavení DPD. Poháněcí stanice je dále osazena 

tlačítky pro nouzové zastavení a vypnutí DPD. [8, 9, 11, 23] 
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3.3 Střední část pásového dopravníku 

Střední část dálkové pásové dopravy je tvořena pomocí takzvaných středních dílů. 

Střední díly jsou uloženy na ocelových pražcích a plní funkci nosné konstrukce pro 

válečkové stolice nebo válečkové girlandy a podpírají horní a dolní větve dopravního pásu 

v požadovaném profilu uložení. Zajišťují správné vedení dopravního pásu, umožňují 

provádět přesuny, prodlužování nebo zkracování technologického celku. Konstrukce je 

provedena tak, že se střední díly dají v podélné ose sestavovat za sebe a dochází tedy 

k propojení poháněcí a vratné stanice v požadované délce. [5, 9] 

Střední část je dále vybavena šikmými stěrači a regulačními stolicemi, které musí být 

pravidelně seřizovány a udržovány ve funkčním stavu. Příčný sklon střední části nesmí 

převyšovat ± 2
°
. Při provozování je nutné dbát na řádné příčné i podélné vyrovnání 

pásového dopravníku a čistotu pod válečky. [23] 

Po obou stranách středních dílů jsou také vedeny silové, ovládací a sdělovací kabely, 

které jsou volně uloženy na hácích. [8] 

3.4 Vratná stanice pásového dopravníku 

Vratná stanice představuje koncový díl v trase dotčeného pásového dopravníku 

a dochází zde ke změně směru pohybu dopravního pásu a k přejímání těženého materiálu 

z předchozího pásového dopravníku poháněcí stanice. [9, 11] 

Vratná stanice je tvořena ocelovou konstrukcí s kotvením do profilové vany, 

kotvícího panelu nebo podvozku předcházející poháněcí stanice. Součástí vratné stanice je 

vratný buben, násypka, dopadový prostor s odpruženými dopadovými válečky, 

samovynášecí stěrač nálepů a dotčená elektroinstalace. Vratná stanice je také vybavena 

snímači pro hlídání vybočení dopravního pásu nebo pro hlídání nabalení vratného bubnu. 

Všechny snímané hodnoty jsou zavedeny do ŘS a do bezpečnostního okruhu nouzového 

zastavení DPD. Vratná stanice je dále osazena tlačítky pro nouzové zastavení a vypnutí 

DPD. [23] 

Ustavení vratné stanice pod poháněcí stanicí předchozího pásového dopravníku se 

musí provést tak, aby byla co nejnižší pádová výška a tím bylo sníženo namáhání 

dopravního pásu a válečků. [23] 
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3.5 Dopravní pás pásového dopravníku 

Dopravní pás pásového dopravníku plní funkci tažného a nosného elementu. Je na 

něj kladena celá řada požadavků, především např. vysoká pevnost v tahu, velká odolnost 

proti průrazům a otěru, dostatečná elastičnost, malá průtažnost, velká životnost a odolnost 

proti povětrnostním vlivům. Samotný dopravní pás se skládá z nosné kostry, horní a dolní 

pryžové vrstvy a ochranného pryžového okraje. Nosnou kostru dopravního pásu dělíme na 

textilní (pryžotextilní pásy) nebo ocelolanovou (ocelokordové pásy). Textilní kostru 

pryžotextilních dopravních pásů dále dělíme na kostru polyamidovou nebo polyesterovou. 

[9, 11, 26] 

Na prvním uhelném řezu lomu Vršany je pro dálkovou pásovou dopravu použito 

pryžotextilního dopravního pásu šíře 1 200 mm s polyamidovou kostrou, který slouží 

především pro přepravu uhlí, ale také pro případnou přepravu materiálu z meziložních 

vrstev. Dopravní pás šíře 1 200 mm řadíme do technologického celku TC1. 

3.6 Rozvodny na poháněcích stanicích DPD 

Stávající rozvodna na poháněcí stanici pro VH je kompaktního provedení s možností 

napájení až dvou poháněcích elektromotorů bez nutnosti dalšího rozšiřování z pohledu 

prostoru nebo napájecích rozvaděčů. Tímto kompaktním způsobem jsou provedeny zbylé 

rozvodny na PS pro PD, ale s možností napájení dvou nebo čtyř poháněcích elektromotorů. 

Rozvodna pro VH 110 

Z rozvodny poháněcí stanice pro výsuvovou hlavu VH 110, která je umístěna podél 

dopravníkového pásu jsou napájeny elektromotory a příslušná elektroinstalace pro 

VH 110. V této rozvodně jsou umístěny rozvaděče, ze kterých je napájen hlavní poháněcí 

elektromotor, elektromotory pro pojezd výsuvové hlavy, vnitřní a venkovní 

elektroinstalace, včetně napájení zásuvkových rozvaděčů. Rozvodna je také vybavena 

základním provozním systémem (řídícím a informačním) DIAMO, který je propojen 

s operátorskou stanicí InTouch pomocí profinetové komunikace. [7] 

Hlavní rozvaděče umístěné v rozvodně poháněcí stanice jsou napájeny napětím 

o hodnotě 6 000 V. Z hladiny tohoto napětí je napájen hlavní poháněcí elektromotor 

o výkonu 200 kW, který je spouštěn přes rotorový spouštěč. V rozvodně poháněcí stanice 
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je také instalován kompenzační rozvaděč, který kompenzuje účiník na hladině napětí 

6000 V. Mimo hlavní poháněcí elektromotor je z rozvaděče 6000 V dále napájen 

transformátor 6000/525 V, ze kterého je sekundární napětí 525 V přivedeno do rozvaděče 

525 V. Z tohoto rozvaděče jsou napájeny elektromotory pro pojezd výsuvové hlavy, 

zásuvkové skříně umístěné na poháněcí stanici a náběhovém dílu a brzda hlavního pohonu. 

Z rozvaděče 525 V je dále proveden vývod na transformátor 525/230 V, ze kterého je 

sekundární napětí 230 V přivedeno do rozvaděče 230 V. Z tohoto rozvaděče je provedeno 

napájení zásuvkových a světelných obvodů v rozvodně, včetně jejího vytápění, napájení 

ovládacích obvodů rozvaděčů, ovládacího pultu, kompletní vnější osvětlení poháněcí 

stanice, akustická signalizace, klimatizace a pásová váha. V rozvodně je také instalován 

rozhlas, telefon a komunikace na velín. [7] 

Jelikož se ve všech případech jednotlivých napěťových hladin (525 V, 230 V) jedná 

o izolovanou soustavu, jsou jednotlivé hlavní rozvaděče osazeny hlídači izolačního stavu. 

[7] 

Přívodní napájení rozvodny poháněcí stanice pro VH je provedeno pomocí vlečných 

kabelů s použitím na napěťovou hladinu 6 000 V. Pro rozvody řídicích a informačních 

signálů jsou použity metalické nebo datové optické kabely. [7] 

Rozvodna pro PD 111, PD 112, PD 113, PD 114 a PD 115 

Součástí poháněcí stanice jednotlivých PD je také rozvodna, která je osazena na 

hlavní konstrukci poháněcí stanice s uložením na silentblocích. Z rozvaděčů této rozvodny 

jsou napájeny hlavní poháněcí elektromotory, pohon prašného pásu, pohony napínacího 

mechanizmu, vnitřní a venkovní elektroinstalace, včetně napájení zásuvkových rozvaděčů, 

vytápění a osvětlení rozvodny. Rozvodna je podobně jako pro VH také vybavena 

základním provozním systémem (řídícím a informačním) DIAMO, který je propojen 

s operátorskou stanicí InTouch pomocí profinetové komunikace. [7, 21] 
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Obrázek č. 8: Detail PD 115 na operátorské stanici InTouch (zdroj: VUAS) 

Hlavní rozvaděče umístěné v rozvodně poháněcí stanice jsou napájeny napětím 

o hodnotě 6 000 V. Z hladiny tohoto napětí jsou napájeny dva nebo čtyři hlavní poháněcí 

elektromotory o výkonu 200 nebo 250 kW, které jsou spouštěny přes rotorové spouštěče 

a odporníky. V rozvodně poháněcí stanice jsou také instalovány kompenzační rozvaděče, 

které kompenzují účiník na hladině napětí 6000 V. Mimo hlavní poháněcí elektromotory je 

z rozvaděče 6000 V dále napájen transformátor 6000/525 V, ze kterého je sekundární 

napětí 525 V přivedeno do rozvaděče 525 V. Z tohoto rozvaděče jsou napájeny zásuvkové 

skříně umístěné na poháněcí stanici a náběhovém dílu, brzdy hlavních pohonů, pohon 

prašného pásu a napínací vrátek včetně brzd. Z rozvaděče 525 V je dále proveden vývod na 

transformátor 525/230 V, ze kterého je sekundární napětí 230 V přivedeno do rozvaděče 

230 V. Z tohoto rozvaděče je provedeno napájení zásuvkových a světelných obvodů 

v rozvodně, včetně jejího vytápění, napájení ovládacích obvodů rozvaděčů, ovládacího 

pultu, kompletní vnější osvětlení poháněcí stanice, akustická signalizace, klimatizace, 

pásová váha a v případě PD 111 také popeloměr. V rozvodně je také instalován rozhlas, 

telefon a komunikace na velín. [8] 
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Stejně jako je tomu u VH, hlavní rozvaděče jsou na napěťové hladině 525 V a 230 V 

osazeny hlídači izolačního stavu izolované soustavy. [8] 

Přívodní napájení rozvodny poháněcí stanice je provedeno pomocí vlečných kabelů 

s použitím na napěťovou hladinu 6 000 V. Pro rozvody řídicích a informačních signálů 

jsou použity metalické nebo datové optické kabely. [8] 

 

Obrázek č. 9: Poháněcí stanice s rozvodnou na prvním uhelném řezu (foto: autor) 

3.7 Stávající poháněcí elektromotory na PS 

Tématem této diplomové práce je modernizace pohonů na dotčených poháněcích 

stanicích DPD, které jsou umístěny na prvním uhelném řezu lomu Vršany. Pohon neboli 

pohonná jednotka je však soustavou jednotlivých částí, které jsou tvořeny motorem 

(v našem případě elektromotorem), který je přes pružnou spojku PERIFLEX spojen 

s převodovou skříní. Součástí pohonné jednotky je také čelisťová brzda. [11] 

Tato diplomová práce se však zabývá návrhem modernizace pouze jedné z částí 

pohonu a tou je poháněcí elektromotor, který je vstupním prvkem celého pohonu 

a přeměňuje elektrickou energii v energii mechanickou. [11] 
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Obrázek č. 10: Elektromotor, spojka, převodová skříň (foto: autor) 

Stávající elektromotory instalované na dotčených poháněcích stanicích jsou třífázové 

asynchronní vysokonapěťové (6 000 V) elektromotory s kroužkovou kotvou a o výkonu 

200 nebo 250 kW. Podle délky dopravníkového pásu a překonávaného převýšení jsou na 

poháněcích stanicích instalovány až čtyři elektromotory této specifikace. Jednotlivé 

elektromotory jsou spouštěny přes rotorové spouštěče a odporníky. Tyto rotorové 

spouštěče s jednotlivými odporovými stupni se pro spouštění elektromotorů s kroužkovou 

kotvou používají z důvodů omezení rozběhového proudu a zvýšení záběrového momentu 

daného elektromotoru. Odporová část spouštěče je umístěna v nádobě s olejovou náplní. 

[1, 8, 12, 18] 

Tabulka č. 2: Stávající elektromotory na dotčených poháněcích stanicích (údaje: VUAS, vypracoval: autor) 

Zařízení Motor Typ motoru Napětí Výkon 
VH 110 M1 1 YG 500 M-6 6 000 V 200 kW 

PD (PS) 111 

M1 1 YGD 500 L-6 6 000 V 250 kW 

M2 1 YG 500 L-6 6 000 V 250 kW 

M3 1 YGD 500 L-6 6 000 V 250 kW 

M4 1 YGD 500 L-6 6 000 V 250 kW 

PD (PS) 112 
M1 1 K4D 355 X-6 6 000 V 200 kW 

M3 GP 355 X-6 6 000 V 200 kW 

PD (PS) 113 
M1 1 K4D 355 X-6 6 000 V 200 kW 

M3 1 K4D 355 X-6 6 000 V 200 kW 

PD (PS) 114 
M1 1 K4D 355 Y-6 6 000 V 250 kW 

M3 1 K4D 355 Y-6 6 000 V 250 kW 

PD (PS) 115 
M1 1 K4D 355 Y-6 6 000 V 250 kW 

M3 1 K4D 355 Y-6 6 000 V 250 kW 
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3.8 Stávající systém řízení DPD na prvním uhelném řezu 

Jednotlivé pásové dopravníky, které jsou umístěny na prvním uhelném řezu, je 

možné ovládat několika způsoby [7, 8]. 

a) Dálkově z velínu (stanoviště technologického celku). 

b) Z poháněcí stanice – jako celek ve vazbě na ostatní pásové dopravníky. 

c) Z poháněcí stanice – jako celek bez vazby na ostatní pásové dopravníky. 

d) V deblokovaném stavu – individuelní řízení jednotlivých elektromotorů 

(zařízení) na daném pásovém dopravníku. 

Způsoby řízení pro varianty a), b), c) jsou řešeny stávajícím základním provozním 

systémem (ZPS) DIAMO [7, 8]. 

Blokování je provedeno proti směru dopravy. Při volbě ovládání a) nebo b) jsou 

mezi sebou jednotlivé pásové dopravníky dále blokovány od 100% rychlosti a od 

zapnutého vakuového stykače hlavních poháněcích elektromotorů, ke kterému musí dojít 

přes ZPS. [7, 8] 

Nouzové vypínání dotčeného pásového dopravníku může být provedeno z rozvaděče 

umístěného v rozvodně poháněcí stanice, tlačítky umístěnými přímo na poháněcí stanici 

nebo tlačítky na náběhovém dílu a na vratné stanici. Nouzové tlačítko je také umístěno na 

ovládacím pultu v kabině obsluhy na poháněcí stanici. [7, 8] 

 

Obrázek č. 11: Ovládací pult v kabině obsluhy umístěné na poháněcí stanici (foto: autor) 
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3.8.1 Stávající způsob rozjezdu a zastavení DPD 

Při zvolení rozjezdu se postupně rozjíždějí jednotlivé pásové dopravníky zařazené 

v lince DPD ve směru od VH 110 směrem k rýpadlu, tedy proti toku těženého materiálu. 

Po rozjetí celé linky DPD dojde k postupnému zaplňování linky DPD těženým materiálem 

ve směru od rýpadla k VH 110. [23] 

Doba rozjezdu jedné PD je cca 1,5 minuty, během kterých dochází k akustické 

signalizaci (houkání) před startem (20 sekund) a k následnému rozběhu elektromotorů přes 

rotorové spouštěče, kdy k dosažení 100% otáček dojde po 70 sekundách. Doba rozběhu 

celé linky DPD s VH 110, PD 111, PD 112, PD 113, PD 114 a PD 115 je tedy 9 minut 

(6 * 1,5 min.). Akustická signalizace přípravy a zahájení provozu je prováděna 

houkačkami umístěnými na poháněcí a vratné stanici. Spínání může být z místa nebo ze 

ZPS. [7, 8, 21, 23] 

Popis rozjezdu linky DPD klasickým způsobem [23]: 

1. Vyhlášení startu linky DPD dispečerem pomocí rozhlasu. 

2. Příprava startu jednotlivých pásových dopravníků s akustickou signalizací na 

celé lince DPD. 

3. Po skončení přípravy startu všech PD na dotčené lince následuje start DPD. 

4. Po příchodu signálu (vazby) po dosažení nastavené rychlosti z předchozího PD 

dochází k akustické signalizaci startu jednotlivých PD po dobu jejich rozjezdu 

v pořadí od VH 110 k rýpadlu. Akustická signalizace startu probíhá pouze na 

právě startujícím PD. 

Při zvolení havarijního zastavení linky DPD dochází k vypnutí elektromotorů 

a k okamžitému brzdění všech pohonů na jednotlivých poháněcích stanicích současně. Při 

programovém vypnutí dojde k vypnutí následujících PD se zpožděním 5 s. Zvolením 

technologického vypnutí dojde k plnému vyjetí těženého materiálu z PD. Časová prodleva 

pro vypnutí následujícího PD je závislá na délce předchozího dopravního pásu a jeho právě 

zvolené rychlosti. [23] 
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4 Návrh modernizace poháněcích elektromotorů pro VH 

a PD na prvním uhelném řezu 

Průměrné stáří stávajících poháněcích elektromotorů, které jsou instalovány na 

poháněcích stanicích výsuvové hlavy VH 110 a pásových dopravnících PD 111, PD 112, 

PD 113, PD 114 a PD115 je 30 let. Jednotlivé elektromotory sice po dobu svého provozu 

absolvovaly repase a různé opravy, ale již nastává čas, kdy je nutné uvažovat 

o modernizaci (jejich náhradě), jelikož poruchovost postupně vzrůstá a tím vzrůstají 

i náklady na opravy a údržbu. Stávající elektromotory mají také vzhledem ke svému stáří 

nízkou energetickou účinnost, což má za následek vyšší náklady na elektrickou energii. 

Při modernizaci musí být použita nejmodernější dostupná technologie v oblasti 

strojního a energetického vybavení, aby byl zabezpečen dlouhodobý provoz bez 

poruchových stavů (odstávek) a nutnosti další modernizace a to nejlépe až do úplného 

vydobytí uhlí na prvním uhelném řezu lomu Vršany. 

Pro návrh modernizace poháněcích elektromotorů jsem zvolil dvě možné varianty 

řešení. Tyto varianty jsou vzájemně porovnány s popisem jejich kladů a záporů. Pro obě 

varianty modernizace jsou uvedeny předpokládané pořizovací náklady. Popis 

předpokládaných provozních, energetických a ekonomických úspor včetně doby 

návratnosti investice je uveden pro mnou vybranou a doporučenou variantu modernizace, 

tedy variantu s nízkonapěťovým elektromotorem s možností regulace otáček pomocí FM. 

4.1 První varianta – vysokonapěťový elektromotor bez možnosti 

regulace otáček 

První navrhovanou variantou modernizace je demontáž stávajících třífázových 

vysokonapěťových (6000 V) asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou včetně 

příslušných rotorových spouštěčů a odporníků. Tyto demontované elektromotory 

a rotorové spouštěče s odporníky se nahradí novými o shodné specifikaci, tedy 

i s nezměněným napájením z napěťové hladiny 6 000 V, které je provedeno ze stávajícího 

VN rozvaděče umístěného ve stávající rozvodně na poháněcí stanici dané VH nebo PD. 

U této varianty není možné regulovat otáčky elektromotoru. Dopravníkové pásy jsou vždy 

provozovány na 100% otáčky.  
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4.1.1 Rozvodna pro výsuvovou hlavu VH 110 

Při zvolení první varianty modernizace poháněcího elektromotoru na poháněcí 

stanici výsuvového hlavy VH 110 nebude nutné provádět ve stávající rozvodně 

u dotčených rozvaděčů úpravy zapojení v silové i v ovládací části. Dojde pouze k novému 

nastavení stávající motorové ochrany s parametrizací pro nový elektromotor a dále 

k výměně stávajících silových a ovládacích kabelů vedených k novému elektromotoru 

a rotorovému spouštěči. 

V rozvodně bude také vyměněn stávající základní provozní systém (řídící systém) 

DIAMO, který bude nahrazen a modernizován řídícím systémem Siemens 

(programovatelný automat SIMATIC S7). [6] 

4.1.2 Rozvodna pro poháněcí stanice PD 111, PD 112, PD 113, PD 114 

a PD 115 

Při zvolení první varianty modernizace poháněcích elektromotorů na poháněcích 

stanicích pro PD 111, PD 112, PD 113, PD 114 a PD 115 nebude nutné provádět ve 

stávajících rozvodnách u dotčených rozvaděčů úpravy zapojení v silové i v ovládací části. 

Dojde pouze k novému nastavení stávajících motorových ochran s parametrizací pro nové 

elektromotory a dále k výměně stávajících silových a ovládacích kabelů vedených 

k novým elektromotorům, rotorovým spouštěčům a odporníkům. 

V jednotlivých rozvodnách pro PD také dojde obdobně jako v rozvodně pro VH 110 

k výměně stávajícího základního provozního systému (řídícího systému) DIAMO, který 

bude nahrazen a modernizován řídícím systémem Siemens (programovatelný automat 

SIMATIC S7). [6] 

4.1.3 Poháněcí elektromotory 

Při zvolení první varianty modernizace budou stávající třífázové vysokonapěťové 

(6 000 V) asynchronní elektromotory s kroužkovou kotvou demontovány a nahrazeny 

elektromotory novými shodné specifikace o výkonech 200 kW nebo 250 kW. Nové 

elektromotory budou navíc vybaveny termistorovými teploměry PTC ve vinutí a teploměry 

Pt100 pro měření teploty na předním a zadním ložisku. Informace a stavy jednotlivých 

teplot budou zavedeny do nového řídícího systému Siemens, kde budou vyhodnoceny. 
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Před samotným osazením nových elektromotorů také dojde ke konstrukční úpravě 

stávající spojky, přes kterou bude připojena hřídel nového elektromotoru. 

Nové elektromotory budou uzemněny ochranným vodičem vedeným v napájecím 

kabelu a vodivým propojením zemnící pásky FeZn 30x4 s ocelovou konstrukcí PS. 

4.1.4 Ostatní elektrozařízení 

V rámci modernizace stávajících vysokonapěťových (6000 V) asynchronních 

poháněcích elektromotorů s kroužkovou kotvou, které budou nahrazeny novými 

elektromotory o shodné specifikaci, dojde také k výměně stávajících rotorových spouštěčů 

a odporníků, včetně silových a ovládacích kabelů. 

4.1.5 Řízení a provozování DPD 

Jelikož při zvolení první varianty modernizace dochází k nahrazení stávajícího 

poháněcího elektromotoru za elektromotor shodné specifikace, tedy bez možnosti regulace 

otáček, nedochází ani ke změně stávající logiky řízení a provozování DPD. 

Řízení je tedy možné provádět [7, 8]: 

a) Dálkově z velínu (stanoviště technologického celku). 

b) Z poháněcí stanice – jako celek ve vazbě na ostatní pásové dopravníky. 

c) Z poháněcí stanice – jako celek bez vazby na ostatní pásové dopravníky. 

d) V deblokovaném stavu – individuelní řízení jednotlivých elektromotorů 

(zařízení) na daném pásovém dopravníku. 

Při této variantě modernizace dojde pouze k nahrazení stávajícího řídícího systému 

DIAMO za nový řídící systém Siemens, viz popis níže. 

4.1.6 Řídící systém DPD 

Stávající základní provozní systém (řídící systém) DIAMO, který je umístěn na 

rozvodnách poháněcích stanic pro VH 110 a PD 111 až PD 115 bude nahrazen 

a modernizován řídícím systémem Siemens (programovatelný automat SIMATIC S7), 

který je již používán na modernizovaných PD umístěných na skrývkových řezech. Na nový 

ŘS budou přepojeny všechny stávající signály, které jsou nyní připojeny do stávajícího 
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ŘS DIAMO, a které budou dále doplněny o nové signály, např. o teploty nových 

elektromotorů. Nový řídící systém Siemens bude z dané rozvodny propojen s operátorskou 

stanicí InTouch pomocí profinetové komunikace. [6, 7, 8, 17] 

4.2 Druhá varianta – nízkonapěťový elektromotor s možností 

regulace otáček 

Druhou a mnou doporučovanou variantou, na kterou se má diplomová práce 

detailněji zaměřuje, je modernizace v podobě demontáže stávajících třífázových 

vysokonapěťových (6000 V) asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou včetně 

příslušných rotorových spouštěčů a odporníků. Volné vývody, které po demontáži 

elektromotorů vzniknou ve stávajícím VN rozvaděči umístěném ve stávající rozvodně na 

poháněcí stanici dané VH nebo PD, budou nově využity jako vývody pro napájení nových 

transformátorů s převodem 6000/690 V, které budou umístěny v nově instalované 

rozvodně umístěné také na poháněcí stanici dané VH nebo PD. Ze sekundárního napětí 

(690 V) těchto transformátorů bude provedeno připojení jednotlivých frekvenčních měničů 

umístěných také v nové rozvodně, ze kterých budou následně připojeny nové třífázové 

nízkonapěťové (690 V) asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a s možností 

regulace otáček pomocí frekvenčního měniče. Každý nový elektromotor bude napájen 

v tak zvaném blokovém uspořádání, tzn., že každý nový elektromotor bude mít vlastní 

vývod (6 000 V) ze stávajícího VN rozvaděče, vlastní transformátor s napěťovým 

převodem 6000/690 V a vlastní frekvenční měnič umožňující regulaci otáček daného 

elektromotoru v rozsahu 60 až 100 %. [6] 

4.2.1 Rozvodna pro výsuvovou hlavu VH 110 

Při zvolení druhé varianty modernizace poháněcího elektromotoru na poháněcí 

stanici výsuvového hlavy VH 110 bude nutné vedle stávající rozvodny instalovat novou 

rozvodnu, do které bude umístěn transformátor s napěťovým převodem 6 000/690 V 

a frekvenční měnič na napětí 690 V, přes který bude napájen a řízen (regulací otáček) nový 

asynchronní nízkonapěťový (690 V) elektromotor s kotvou nakrátko. [6] 

Nová rozvodna bude umístěna na pomocné ocelové konstrukci s uložením na 

silentblocích. Na ocelové konstrukci bude instalován obvodový ochoz, který bude propojen 
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s ochozem stávající rozvodny. Vnitřní prostor rozvodny pro umístění frekvenčního měniče 

bude klimatizován klimatizačními jednotkami a prostor s transformátorem bude odvětrán 

pomocí ventilátoru. V rozvodně budou dále instalovány světelné a zásuvkové okruhy, 

včetně topného tělesa, jehož provoz bude blokován od provozu klimatizační jednotky. 

Střecha rozvodny bude odnímatelná, aby byla umožněna bezproblémová výměna 

transformátoru nebo frekvenčního měniče v případě poruchy. [6] 

Stávající VN kabel, který nyní slouží pro napájení stávajícího vysokonapěťového 

elektromotoru, bude od elektromotoru odpojen a přepojen do nové rozvodny na primární 

(6 000 V) napěťovou stranu transformátoru s převodem 6 000/690 V. Ze sekundární 

(690 V) napěťové strany transformátoru bude pomocí nového silového kabelu provedeno 

napájení frekvenčního měniče. Z vývodu frekvenčního měniče bude pomocí silového 

stíněného kabelu provedeno napájení nového elektromotoru s možností regulace otáček. 

[6] 

Silové, ovládací a komunikační kabely budou mezi oběma rozvodnami uloženy do 

nových kabelových tras, které budou tvořeny kabelovými lávkami a ochrannými trubkami. 

Ve vývodním poli stávajícího VN rozvaděče, který je umístěn ve stávající rozvodně 

dojde k novému nastavení stávající motorové ochrany s parametrizací pro transformátor. 

V ovládací části dotčených rozvaděčů také dojde k potřebným úpravám v zapojení. 

Ve stávající rozvodně budou demontovány stávajícího rozvaděče pro kompenzaci 

účiníku na napěťové hladině 6 000 V. Frekvenční měnič pracuje s účiníkem 1, kompenzace 

již tedy není potřeba. 

Stávající základní provozní systém (řídící systém) DIAMO, který je umístěn ve 

stávající rozvodně bude nahrazen a modernizován řídícím systémem Siemens 

(programovatelný automat SIMATIC S7). [6] 

Nová rozvodna pro VH bude uzemněna vodivým propojením zemnící pásky 

FeZn 30x4 s ocelovou konstrukcí PS. V nové rozvodně bude dále vytvořena zemnící síť 

pro uzemnění uvnitř instalovaných zařízení. 
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4.2.2 Rozvodna pro poháněcí stanice PD 111, PD 112, PD 113, PD 114 

a PD 115 

Stejným způsobem jako výše popsaná druhá varianta modernizace pro VH 110 bude 

provedena i modernizace poháněcích elektromotorů na jednotlivých poháněcích stanicích 

dotčených pásových dopravníků PD 111, PD 112, PD 113, PD 114 a PD 115. Na stávající 

ocelové konstrukci dané poháněcí stanice bude nutné provést konstrukční úpravy, aby 

v blízkosti stávající rozvodny bylo možné instalovat novou rozvodnu, která bude umístěna 

na pomocné ocelové konstrukci s uložením na silentblocích. Součástí konstrukce také bude 

obvodový ochoz, který se propojí s ochozem stávající rozvodny. Do nové rozvodny bude 

podle počtu poháněcích elektromotorů (2 nebo 4) umístěn příslušný počet transformátorů 

s napěťovým převodem 6 000/690 V a příslušný počet frekvenčních měničů na napětí 

690 V, pomocí kterých budou napájeny a řízeny (regulací otáček) nové asynchronní 

nízkonapěťové (690 V) elektromotory s kotvou nakrátko. Toto blokové uspořádání, kdy 

každý elektromotor (690 V) má vlastní vývod 6 000 V ze stávající rozvodny, vlastní 

transformátor 6 000/690 V a vlastní frekvenční měnič (690 V) je provedeno záměrně, aby 

nedocházelo k vzájemné závislosti několika elektromotorů na společném zařízení (vývod 

6 000 V, transformátor, frekvenční měnič). Tímto řešením se eliminují poruchové stavy 

a odstávky dotčené PD, kdy i přes poruchu na jednom vývodu (vývod 6 000 V, 

transformátor, frekvenční měnič, elektromotor) lze danou PD provozovat s omezeným 

výkonem. [6] 

Nová rozvodna bude pro všechny PD vyhotovena v kompaktním a maximalistickém 

provedení tak, aby do ní bylo možné v případě potřeby umístit až čtyři transformátory 

a čtyři frekvenční měniče pro možnost napájení a řízení až čtyř elektromotorů, které by 

byly dle potřeby na dané poháněcí stanici instalovány. Toto maximalistické osazení bude 

plně využito pro PD 111, na které jsou čtyři poháněcí elektromotory instalovány již nyní. 

Na zbylých PD jsou instalovány pouze dva poháněcí elektromotory. V rozvodně tedy bude 

prostorová rezerva pro možnost dalšího rozšíření o další dva transformátory a dva FM. 

Vnitřní prostor rozvodny pro umístění FM bude klimatizován klimatizačními jednotkami 

a prostor s transformátory bude odvětrán pomocí ventilátoru. V rozvodně budou dále 

instalovány světlené a zásuvkové okruhy, včetně topného tělesa, jehož provoz bude 

blokován od provozu klimatizačních jednotek. Střecha rozvodny bude odnímatelná 

z důvodu bezproblémové výměny transformátoru nebo FM v případě poruchy. [6] 
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Stávající VN kabely, které nyní slouží pro napájení stávajících vysokonapěťových 

elektromotorů, budou od elektromotorů odpojeny a přepojeny do nové rozvodny na 

primární (6 000 V) napěťovou stranu dotčených transformátorů s převodem 6 000/690 V. 

Ze sekundární (690 V) napěťové strany těchto transformátorů bude pomocí nových 

silových kabelů provedeno napájení na jednotlivé frekvenční měniče. Z vývodu 

frekvenčních měničů bude pomocí silových stíněných kabelů provedeno napájení nových 

elektromotorů s možností regulace otáček. [6] 

Stejně jako v případě řešení této modernizace pro VH budou silové, ovládací 

a komunikační kabely uloženy mezi oběma rozvodnami do nových kabelových tras, které 

budou tvořeny kabelovými lávkami a ochrannými trubkami. 

Ve vývodních polích stávajících VN rozvaděčů, které jsou umístěny ve stávajících 

rozvodnách, dojde k novému nastavení stávajících motorových ochran s parametrizací pro 

transformátor. V ovládací části dotčených rozvaděčů také dojde k potřebným úpravám 

v zapojení. 

Ze stávajících kompenzačních rozvaděčů budou demontovány kompenzační 

kondenzátory, určené ke kompenzaci účiníku na napěťové hladině 6 000 V. Frekvenční 

měniče pracují s účiníkem 1, kompenzace již tedy není potřeba. Nově budou kompenzační 

rozvaděče označeny jako rezervy. 

Stávající základní provozní systém (řídící systém) DIAMO, který je umístěn ve 

stávajících rozvodnách bude podobně jako v případě modernizace VH nahrazen 

a modernizován řídícím systémem Siemens (programovatelný automat SIMATIC S7). 

Nové rozvodny pro PD budou uzemněny vodivým propojením zemnící pásky 

FeZn 30x4 s ocelovou konstrukcí PS. V nových rozvodnách bude dále vytvořena zemnící 

síť pro uzemnění uvnitř instalovaných zařízení. 

Pro možnost umístění nových rozvoden na stávající hlavní a nosnou ocelovou 

konstrukci dotčených PS bude také nutné provést statický výpočet této stávající ocelové 

konstrukce a vypracování strojního projektu, kde bude řešení umístění nové rozvodny 

detailněji řešeno. Pokud nebude nosnost stávající ocelové konstrukce na PS vyhovující, ani 

po doplnění vzpěrných a nosníkových profilů, bude nutné umístění nových rozvoden řešit 

jiným způsobem, např. umístěním podél dotčených PS na pojízdných ocelových lyžinách. 
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4.2.3 Transformátory 

Do nově instalovaných rozvoden na jednotlivých poháněcích stanicích pro VH a PD 

budou umístěny nové suché transformátory s napěťovým převodem 6 000/690 V, o výkonu 

400 kVA a s možností napájení frekvenčního měniče. Počet instalovaných transformátorů 

bude odpovídat počtu poháněcích elektromotorů na dané poháněcí stanici. Každý lichý 

transformátor bude mít zapojení vinutí a hodinový úhel Dd0 a každý sudý transformátor 

bude mít zapojení Dy11. Tímto opatřením dojde ke snížení celkového počtu harmonických 

složek napětí. [2, 4] 

Každý transformátor bude vybaven jednotkou pro vyhodnocení měřené teploty ve 

vinutí pomocí teploměrů Pt100. Binární signály z tohoto vyhodnocovače budou zavedeny 

do nového řídícího systému Siemens. 

4.2.4 Frekvenční měniče 

Frekvenční měniče jsou moderní elektronické regulátory otáček asynchronních 

elektromotorů, které mění konstantní střídavé napětí napájecí sítě na napětí stejnosměrné. 

Z tohoto stejnosměrného napětí vytváří FM pro daný elektromotor novou třífázovou síť 

s proměnlivým napětím a proměnlivou frekvencí. Frekvenční měnič při tom odebírá 

z napájecí sítě prakticky pouze činný výkon, tedy s hodnotou účiníku 1. Jalový výkon 

potřebný pro provoz elektromotoru dodává meziobvod stejnosměrného napětí. Frekvenční 

měnič se stává z usměrňovače, meziobvodu stejnosměrného napětí a invertoru (střídače). 

Frekvenční měnič bude umožňovat přímé řízení momentu. [6, 28] 

Frekvenční měniče instalované do nových rozvoden na dané poháněcí stanice pro 

VH a PD budou sloužit pro napájení a regulaci otáček nových třífázových 

nízkonapěťových (690 V) elektromotorů s kotvou nakrátko o výkonech 200 kW nebo 

250 kW. Počet instalovaných frekvenčních měničů bude odpovídat počtu poháněcích 

elektromotorů na dané poháněcí stanici. 

Z frekvenčního měniče budou do nového ŘS připojeny vybrané binární signály. 

Frekvenční měnič bude s ŘS dále propojen pomocí komunikačního protokolu profibus, 

přes který bude frekvenční měnič také řízen. 
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4.2.5 Poháněcí elektromotory 

Při zvolení druhé varianty modernizace budou stávající třífázové vysokonapěťové 

(6 000 V) asynchronní elektromotory s kroužkovou kotvou demontovány a nahrazeny 

novými třífázovými nízkonapěťovými (690 V) asynchronními elektromotory s kotvou 

nakrátko o výkonech 200 kW nebo 250 kW a s možností regulace otáček pomocí 

frekvenčního měniče. Nové elektromotory budou vybaveny termistorovými teploměry 

PTC ve vinutí a teploměry Pt100 pro měření teploty na předním a zadním ložisku. 

Informace a stavy jednotlivých teplot budou zavedeny do nového řídícího systému 

Siemens, kde budou vyhodnoceny. 

Elektromotory mohou být regulovány v rozsahu 60 až 100 % svých jmenovitých 

otáček. Při hodnotách pod 60 % jmenovité hodnoty totiž klesá schopnost vlastního 

chlazení, které je prováděno vlastním ventilátorem umístěným na druhém konci hřídele. [6, 

23] 

Před samotným osazením nových elektromotorů také dojde ke konstrukční úpravě 

stávající spojky, přes kterou bude připojena hřídel nového elektromotoru. 

Nové elektromotory budou uzemněny ochranným vodičem (stíněným) vedeným 

v napájecím kabelu a vodivým propojením zemnící pásky FeZn 30x4 s ocelovou 

konstrukcí PS. 

4.2.6 Řízení a provozování DPD 

Po provedení druhé varianty modernizace, tedy varianty s nízkonapěťovými 

elektromotory s možností regulace otáček bude možné jednotlivé pásové dopravníky, které 

jsou umístěny na prvním uhelném řezu řídit následujícími způsoby [6, 23]. 

a) Dálkově z velínu – standardně nebo přes centrální řídící automat. 

b) Z poháněcí stanice – jako celek ve vazbě na ostatní pásové dopravníky. 

c) Z poháněcí stanice – jako celek bez vazby na ostatní pásové dopravníky. 

d) V deblokovaném stavu – individuelní řízení jednotlivých elektromotorů 

(zařízení) na daném pásovém dopravníku. 

e) Přímo z ovládacího panelu frekvenčního měniče – tato volba řízení bude sloužit 

pouze pro servisní pracovníky frekvenčních měničů. 
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f) Servisní chod pásového dopravníku – při zvolení tohoto režimu řízení jede 

pásový dopravník 10% rychlostí. Podmínkou servisního spuštění je zvolení 

varianty ovládání d), tedy bez vazby na ostatní pásové dopravníky. S ohledem na 

chlazení elektromotoru bude možné pásový dopravník spustit v servisním režimu 

pouze po dobu 10 minut s následným 3 minutovým blokováním dalšího spuštění, 

aby bylo umožněno dochlazení elektromotoru. Tento režim bude sloužit pro 

plynulé najetí poškozeného dopravního pásu do prostoru, který je určen 

k opravám (montážní místo). Po najetí poškozeného dopravního pásu do tohoto 

prostoru bude možné pásový dopravník vypnout vypínacím tlačítkem umístěným 

v kabině obsluhy nebo přímo z místa určeného pro opravy. 

Způsoby řízení pro varianty a), b), c) budou řešeny novým řídícím systémem 

Siemens instalovaným na jednotlivých poháněcích stanicích a centrálním řídícím 

automatem na velínu. [6] 

Blokování bude při těchto způsobech řízení provedeno proti směru dopravy, tedy ve 

směru od VH 110 k rýpadlu. [6] 

Nouzové vypínání dotčeného pásového dopravníku bude ponecháno stávající. 

Dopravníkový pás může být nouzově vypnut z rozvaděče umístěného v rozvodně poháněcí 

stanice, tlačítky umístěnými přímo na poháněcí stanici nebo tlačítky na náběhovém dílu 

a na vratné stanici. Nouzové tlačítko je také umístěno na ovládacím pultu v kabině obsluhy 

na poháněcí stanici. [6] 

Při zvolení varianty řízení a) bude dále možné dotčené VH a PD řídit režimem 

standardním nebo přes centrální řídící automat. 

Standardní režim řízení DPD v dálkovém režimu: 

Navolené VH a PD budou spouštěny ve směru od VH k rýpadlu v závislosti na vazbě 

na předchozí PD. V tomto režimu ovládání nebude možné provádět regulaci otáček. 

Otáčky budou pevně nastaveny na hodnotu 100 %. [6] 

Vypnutí linky dotčených VH a PD bude možné havarijním, technologickým 

a programovým způsobem. Při zvolení technologického vypnutí budou VH a PD 

zastavovány ve směru od rýpadla k VH v časových intervalech vypočtených na základě 

zadaných délek jednotlivých PD. Tyto prodlevy umožní bezpečné vyjetí těženého 



Bc. Jaromír Seifert: Modernizace pohonů dálkové pásové dopravy na uhelném řezu 

2015   37 

materiálu z dotčeného pásového dopravníku. Při zvolení programového vypnutí budou 

dotčené VH a PD postupně zastavovány ve směru od rýpadla k VH 110 se zpožděním 

vypnutí 5 sekund mezi navazujícími PD. [6] 

Režim řízení DPD přes centrální řídící automat v dálkovém režimu: 

Provozování DPD s nasazením frekvenčních měničů bude řízeno centrálním řídícím 

automatem umístěným na dispečinku. Přes centrální řídící automat bude možné 

u jednotlivých PD řídit rychlost dopravního pásů v rozsahu 60 až 100 %. Centrální řídící 

automat bude komunikací propojen s řídícími automaty umístěnými v rozvodnách 

jednotlivých PD. [6] 

Při volbě tohoto režimu bude možné navolené VH a PD spouštět klasickým nebo 

technologickým startem. Při použití klasického startu se budou navolené stanice rozbíhat 

ve směru od VH k rýpadlu dle vazby od předchozího PD. Vazba bude posílána pomocí 

centrálního řídícího automatu na následující PD po dosažení 15 % požadovaných otáček na 

předchozím PD. Při zvolení technologického startu rozjede centrální řídící automat 

navolené PD na základě simulovaných vazeb opět ve směru od VH 110 k rýpadlu 

v 5 sekundovém intervalu za sebou s rychlostí omezenou na 65 %. Simulovaná vazba na 

následující PD bude nastavena z centrálního řídícího automatu, ihned po spuštění daného 

PD. Tím bude umožněno okamžité startování následujícího PD. Simulovaná vazba bude 

vypnuta v okamžiku aktivace klasické vazby. V okamžiku rozjetí PD, na kterou je 

připojeno rýpadlo, bude předána vazba na rýpadlo a PD bude pokračovat v rozjezdu na 

hodnotu rychlosti předvolenou ve vizualizaci. Po dosažení předvolené rychlosti bude dále 

poslán požadavek předvolené rychlosti na následující PD postupně až po VH 110. 

Předpokládaný čas rozjezdu linky DPD od VH 110 po PD 115 bude 2,5 minuty 

(6 * 25 sekund). V časovém intervalu 25 sekund pro jeden PD je zahrnuto houkání po dobu 

20 sekund a doba rozjezdu 5 sekund. Akustická signalizace přípravy a zahájení provozu 

bude prováděna houkačkami umístěnými na poháněcí a vratné stanici. Spínání bude 

z místa nebo z nového ŘS Siemens, respektive z centrálního řídícího automatu. [6] 

Bude také provedeno několik nových možností vypnutí (brzdění) pásového 

dopravníku a zastavování dotčené linky DPD. 
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Jedná se o následující možnosti [6, 23]: 

 Havarijní vypnutí: Dojde k okamžitému zastavení PD se všemi důsledky 

dynamických vlivů na zařízení a opotřebení obložení bubnů a pásů. 

 Provozní vypnutí: Jednotlivé PD umístěné v dotčené lince DPD se bez 

zpoždění ve směru od rýpadla k VH 110 plynule zastaví řízeným 

zpomalováním rychlosti pomocí FM. Při dosažení 10% rychlosti vypne 

ŘS hlavní pohony a dá povel k dobrzdění do nuly pomocí brzdy. Tímto 

způsobem brzdění nedochází k dynamickému namáhání strojních dílů 

a dopravního pásu. 

 Programové vypnutí: Programové vypnutí bude podobné jako vypnutí 

provozní, pouze s tím rozdílem, že k vypnutí následujících PD dojde se 

zpožděním 5 s. 

 Technologické vypnutí: Při zvolení této možnosti vypnutí nejdříve dojde 

k plnému vyjetí těženého materiálu z PD. Podle délky dopravníkového 

pásu a jeho právě zvolené rychlosti bude centrálním řídícím automatem 

vypočtena potřebná časová prodleva. Po proběhnutí této prodlevy dojde 

k následné aktivaci provozního vypnutí jednotlivých PD. 

4.2.7 Řídící systém DPD 

Stejně jako při zvolení první varianty modernizace bude stávající základní provozní 

systém (řídící systém) DIAMO, který je umístěn na rozvodnách poháněcích stanic pro 

VH 110 a PD 111 až PD 115 nahrazen a modernizován řídícím systémem Siemens 

(programovatelný automat SIMATIC S7), který je již používán na modernizovaných PD 

umístěných na skrývkových řezech. Na nový ŘS budou přepojeny všechny stávající 

signály, které jsou nyní připojeny do stávajícího ŘS DIAMO, které budou dále doplněny 

o nové signály, např. o teploty nových elektromotorů, transformátorů a o binární signály 

z FM včetně komunikačního propojení. Nový ŘS Siemens bude z dané rozvodny propojen 

s centrálním řídícím automatem a operátorskou stanicí InTouch pomocí profinetové 

komunikace. Vzhledem k osazení nových rozvoden, ve kterých budou instalovány nové 

transformátory a frekvenční měniče, bude nutné provést i softwarové úpravy na 

operátorské stanici InTouch, kde bude nutné provést vizualizaci provozních stavů těchto 

nových zařízení. [17]   
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5 Vyhodnocení přínosů navrhované modernizace 

pohonů DPD po stránce kvalitativní a kvantitativní 

Při výběru jedné z uvedených variant modernizace je nutné vycházet především 

z ekonomických hledisek s velkým důrazem na technickou úroveň celkového řešení dané 

modernizace. Z technického pohledu by měly být modernizací vyřešeny a eliminovány ty 

největší problémy, které při provozu DPD vznikají. Jedná se především o velké rázy 

a pnutí v dopravním pásu během spouštění a brzdění PD. Z ekonomického pohledu by 

měla být modernizace provedena tak, aby při minimální pořizovací ceně za modernizaci 

došlo ke snížení provozních nákladů, snížení nákladů na údržbu a opravy, ke zvýšení 

účinnosti a životnosti zařízení, zvýšení úspor elektrické energie, zvýšení provozní 

spolehlivosti a k unifikaci náhradních dílů a zařízení. 

V následujících dvou podkapitolách jsou uvedeny klady a zápory jednotlivých výše 

uvedených a navržených variant modernizace. 

5.1 Klady a zápory první varianty navrhované modernizace 

V této podkapitole jsou uvedeny klady a zápory v případě zvolení první varianty 

modernizace, tedy varianty, kterou je řešena náhrada stávajících třífázových 

vysokonapěťových (6000 V) asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a to za 

nové o shodné specifikaci. Napájení poháněcích elektromotorů by bylo ponecháno 

stávající z napěťové hladiny 6 000 V. U této varianty není možné regulovat otáčky 

elektromotoru. Dopravníkové pásy jsou vždy provozovány na 100% otáčky. 

Klady: 

 Nižší pořizovací náklady oproti druhé variantě modernizace. 

 Není nutné instalovat novou rozvodnu pro umístění transformátorů a FM. 

 Nemusí být proveden statický výpočet stávající ocelové konstrukce PS. 

 Relativně jednoduchý a odzkoušený typ zařízení. 

 Stejný princip řízení nových elektromotorů, jako u elektromotorů stávajících. 

Pozitivní pro obsluhu a údržbu, která se nemusí učit novým věcem. 

 Nejsou nutné velké softwarové úpravy na operátorské stanici InTouch. 
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Zápory: 

 Při rozjezdu pásového dopravníku je záběrový moment motoru regulován 

skokovou změnou hodnoty odporu ve vinutí rotoru elektromotoru. Toto je 

řešeno olejovým rotorovým spouštěčem s 12 stykači, které spínají jednotlivé 

odporové stupně. – Jedná se o možný poruchový člen při spouštění 

a provozovaní PD. 

 Maximální hodnoty rozběhového proudu a momentu a jejich průběh je pevně 

dán hodnotou odporů jednotlivých stupňů rotorového spouštěče a časovým 

nebo proudovým nastavením jejich spínání. 

 Odporová část rotorového spouštěče je umístěna v olejové chladící lázni 

o objemu 1 000 až 1 200 litrů. – Nutnost starat se o olejové hospodářství. 

 V případě přehřátí oleje v rotorovém spouštěči může dojít k požáru. 

 Ztrátová rozběhová energie v podobě ohřevu odporových stupňů rotorového 

spouštěče. 

 Při chodu pasového dopravníku je dána konstantní rychlost bez možnosti 

regulace otáček. 

 Při postupném rozjezdu pásových dopravníků je možné další PD startovat až po 

ukončení rozběhu předchozího PD, tzn., že rozjezd linky DPD s více PD trvá 

řádově až 10 minut (jeden PD cca 1,5 minuty), tímto dochází ke zvýšení doby 

běhu pásových dopravníků naprázdno. 

 Při manipulacích (přejezd, úprava pláně) těžebního stroje vždy nedochází 

k vypnutí dopravní linky DPD a to z důvodů neefektivnosti následného 

rozjezdu (ztráty energie při rozjezdu ve spouštěčích) a poměru doby rozjezdu 

celé linky k době trvání dané manipulace. 

 Najetí na montážní (servisní) místo je složitější a nepovede se vždy napoprvé. 

 Tato metoda spouštění není šetrná k dopravnímu pásu a strojnímu zařízení. 

 Tento typ elektromotoru vyžaduje řešení kompenzace účiníku. 

 Pravidelná údržba, kontrola a výměna uhlíkových kartáčů. 

 Nedojde k požadovanému snížení provozních a energetických nákladů. 
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5.2 Klady a zápory druhé varianty navrhované modernizace 

V této podkapitole jsou uvedeny klady a zápory v případě zvolení druhé a mnou 

doporučované varianty modernizace, při které dojde k nahrazení stávajících třífázových 

vysokonapěťových (6000 V) asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou za nové 

nízkonapěťové (690 V) asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a s možností 

regulace otáček pomocí frekvenčních měničů v rozsahu 60 až 100 %. 

Klady: 

 Řízený a plynulý rozběh pasového dopravníku bez dynamických rázů 

v dopravním pásu (omezení možnosti přetržení ve spoji), snížení dynamického 

namáhání převodových skříní a hřídelí hnacích bubnů. 

 Řízenou regulací rozjezdu dojde ke snížení opotřebení spodní vrstvy 

dopravního pásu díky odstranění jeho prokluzů na hnacím bubnu. 

 Možnost nastavení doby rozběhu a strmosti náběhu rychlosti. 

 Snížení ztrátové rozběhové energie. – Je odebírána pouze elektrická energie 

potřebná pro rozběh PD (nedochází ke ztrátám ohřevem odporových stupňů 

rotorového spouštěče). 

 Snížení hlučnosti poháněcí stanice při rozběhu a chodu pásových dopravníků. 

 Snížení doby chodu prázdných dopravníků v lince DPD – zvýšení časového 

fondu těžby. 

 Možnost současného rozjezdu všech pásových dopravníků v lince DPD. 

 Úspěšné rozběhy v době nepříznivých povětrnostních podmínek. 

 Rozjezd prázdné linky DPD na nižší rychlost (65 % otáček) s postupným 

zrychlováním (až na 100 % otáček) ve směru od rýpadla k VH. 

 Řízené zastavování pásových dopravníků bez závalů a přesypů, plynulé 

vyprázdnění PD před zastavením a postupné zastavování prázdných PD při 

ukončování těžby s případným dojezdem na nižší rychlost. 

 Nové asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko budou mít vyšší účinnost, 

menší potřebné náklady na údržbu a vyšší provozní spolehlivost. 

 Pro spouštění nových nízkonapěťových elektromotorů není potřeba olejových 

rotorových spouštěčů. Odpadá tedy údržba olejového hospodářství. 
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 Servisní režim provozu PD (10% rychlost) pro plynulé najetí poškozeného 

dopravního pásu do prostoru, který je určen k opravám (montážní místo). 

 Vysoký stupeň automatizace zajišťuje vysokou provozní spolehlivost 

a kompletní diagnostiku s možností dálkového přístupu (rychlejší identifikace 

poruchy). 

 Tato varianta napájení a řízení linky DPD je již instalována na dotčených PD 

umístěných na skrývkových řezech. – Postupnou modernizací dojde 

k jednotnému systému napájení a řízení všech PD umístěných na lomu Vršany. 

 Dojde k celkovému snížení provozních a energetických nákladů. 

Zápory: 

 Vyšší pořizovací náklady oproti první variantě modernizace. 

 Nutná instalace nové rozvodny pro umístění transformátorů a FM. 

 Provedení statického výpočtu stávající ocelové konstrukce PS. 

 Technicky náročné řešení s velkým množstvím elektronických prvků. 

 V určitém rozsahu možné regulace otáček mohou nastat problémy s rezonancí, 

která zvyšuje již stávající vlastní vibrace. – Tato oblast tedy musí být při 

regulaci rychle překlenuta např. softwarovým nastavením FM, který bude tuto 

oblast při regulaci otáček ignorovat. 

 Při regulaci otáček (proměnlivá rychlost) je také nutné dodatečně řešit přesyp 

pásového dopravníku, aby vyhovoval různým vrhovým křivkám. 

 Tímto způsobem nelze modernizovat pouze jeden pásový dopravník nebo část 

linky DPD. Nejvýhodnější je modernizovat celou linku DPD, aby se co nejvíce 

projevila efektivita nasazení frekvenčních měničů a dosažení co nejvyšších 

provozních a energetických úspor. 

 Nutné softwarové úpravy na operátorské stanici InTouch a centrálním řídícím 

automatu. 

 Vyšší nároky na kvalifikaci obsluhy a údržby (zaškolení). 
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6 Ekonomické a energetické zhodnocení navrhované 

modernizace pohonů DPD 

Pro navržené varianty modernizace je níže zpracován rozpočet s předpokládanými 

pořizovacími náklady pro dotčené poháněcí stanice na VH 110, PD 111, PD 112, PD 113, 

PD 114 a PD 115. Uváděné ceny v rozpočtových tabulkách jsou použity z veřejně 

dostupných ceníků a z cenových nabídek výrobců a dodavatelů. K ocenění jednotlivých 

položek jsem dále využil svého odborného odhadu, vzhledem k mé několikaleté odborné 

praxi v projektování elektrických zařízení a zkušenostech s řešením problematiky 

frekvenčních měničů. 

Vyčíslení předpokládaných pořizovacích nákladů není závazné a má spíše orientační 

charakter, jelikož před samotnou realizací vybrané varianty modernizace je nutné 

vypracovat projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele s detailnější specifikací. Až na 

základě této dokumentace bude následně provedeno výběrové řízení na dodávky zařízení 

a materiálu. 

Po vyčíslení předpokládaných celkových nákladů pro první a druhou variantu 

modernizace se následně detailněji zaměřuji na druhou a mnou doporučovanou variantu 

modernizace s ohledem na výpočet provozních, energetických a ekonomických úspor 

s uvedením předpokládané doby návratnosti investice. Při výpočtech jednotlivých úspor 

jsem se především zaměřil na snížení ztrátové energie při rozjezdu PD, na snížení nutné 

doby chodu PD naprázdno a to jak při rozjedu, tak i při manipulacích a střídání osádek na 

rýpadle KU 300/K 96. Do celkových úspor jsou také zohledněny úspory na údržbu po 

modernizaci dotčené linky DPD. 

Při výpočtech jednotlivých úspor jsem vycházel z předaných informací a podkladů 

od energetika a dispečera Vršanské uhelné a.s. Jedná se především o poskytnuté výpisy 

z výrobně informačního systému, ze kterého bylo možné zjistit provozní dobu dotčené 

linky DPD a rýpadla KU 300/K 96 včetně počtu rozjezdů a manipulací za určité období. 

Pro výpočty mi byly dále poskytnuty informace ohledně ceny elektrické energie pro rok 

2015, rozpočet předpokládaných nákladů na údržbu a opravy dotčené linky DPD pro rok 

2015 a potřebné technické informace z měření, které provedl Výzkumný ústav pro hnědé 

uhlí, a.s. v Mostě. 
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6.1 Předpokládané pořizovací náklady při zvolení první varianty 

Pro první variantu modernizace jsou jako vzor uvedeny předpokládané pořizovací 

náklady pro VH 110 a PD 111. Předpokládané pořizovací náklady pro PD 112, PD 113, 

PD 114 a PD 115 jsou uvedeny v příloze č. 6, která je součástí této diplomové práce. 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny celkové pořizovací náklady dotčené linky DPD při zvolení 

první varianty modernizace a to včetně souhrnného vyčíslení předpokládaných 

pořizovacích nákladů pro jednotlivé PD. 

Tabulka č. 3: První varianta – Předpokládané pořizovací náklady pro VH 110 (vypracoval: autor) 

Cena

Asynchronní motor s kroužkovou kotvou, 6 000 V, 200 kW 1 1 750 000 Kč

Rotorový spouštěč 1 300 000 Kč

Kabely pro silové napájení motoru, měření a vyhodnocení + 

koncovky 1 140 000 Kč

Řídící systém Siemens (HW+SW+dokumentace) 1 480 000 Kč

Strojní úpravy (rámy, úprava spojky, usazení motoru) 1 50 000 Kč

Parametrizace a nastavení ochrany v rozvaděči 6 000 V 1 15 000 Kč

Demontáž stávajícího motoru a rotorového spouštěče 1 15 000 Kč

Demontáž stávajícího kabelového vedení 1 8 000 Kč

Realizační dokumentace elektro 1 130 000 Kč

Revize 1 15 000 Kč

Komplexní zkoušky 1 30 000 Kč

Doprava, manipulace a mechanizace 1 20 000 Kč

Mezisoučet za VH 110 2 953 000 Kč

VH 110

Položka Dodávka + montáž
Počet 

(ks/sada)
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Tabulka č. 4: První varianta – Předpokládané pořizovací náklady pro PD 111 (vypracoval: autor) 

Cena

Asynchronní motor s kroužkovou kotvou, 6 000 V, 250 kW 4 8 400 000 Kč

Rotorový spouštěč s odporníkem 4 2 200 000 Kč

Kabely pro silové napájení motoru, měření a vyhodnocení + 

koncovky 4 560 000 Kč

Řídící systém Siemens (HW+SW+dokumentace) 1 670 000 Kč

Strojní úpravy (rámy, úprava spojky, usazení motoru) 4 200 000 Kč

Parametrizace a nastavení ochrany v rozvaděči 6 000 V 4 60 000 Kč

Demontáž stávajícího motoru, rotorového spouštěče 

a odporníku 4 60 000 Kč

Demontáž stávajícího kabelového vedení 4 32 000 Kč

Realizační dokumentace elektro 1 190 000 Kč

Revize 1 21 000 Kč

Komplexní zkoušky 1 42 000 Kč

Doprava, manipulace a mechanizace 1 80 000 Kč

Mezisoučet za PD 111 12 515 000 Kč

PD 111

Položka Dodávka + montáž
Počet 

(ks/sada)

 

Tabulka č. 5: První varianta – Předpokládané celkové pořizovací náklady (vypracoval: autor) 

Cena

2 953 000 Kč

12 515 000 Kč

5 876 000 Kč

5 876 000 Kč

6 576 000 Kč

6 576 000 Kč

120 000 Kč

40 492 000 Kč

Předpokládané celkové pořizovací náklady při zvolení první varianty modernizace

Celkové pořizovací náklady první varianty

PD 115

VH 110

PD 111

PD 112

PD 113

PD 114

Uvedení dotčené linky DPD do provozu
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6.2 Předpokládané pořizovací náklady při zvolení druhé varianty 

Pro druhou variantu modernizace jsou jako vzor uvedeny předpokládané pořizovací 

náklady také pro VH 110 a PD 111. Předpokládané pořizovací náklady pro PD 112, 

PD 113, PD 114 a PD 115 jsou uvedeny v příloze č. 7, která je součástí této diplomové 

práce. V tabulce č. 8 jsou uvedeny celkové pořizovací náklady dotčené linky DPD při 

zvolení druhé varianty modernizace a to včetně souhrnného vyčíslení předpokládaných 

pořizovacích nákladů pro jednotlivé PD. 

Tabulka č. 6: Druhá varianta – Předpokládané pořizovací náklady pro VH 110 (vypracoval: autor) 

Cena

Nová prachotěsná rozvodna pro umístění transformátorů a 

frekvenčních měničů, kompletní vnitřní elektroinstalace, 

klimatizační jednotky 1 1 400 000 Kč

Transformátor pro napájení frekvenčního měniče, převod 

6000/690 V, výkon 400 kVA 1 510 000 Kč

Rozvaděč s frekvenčním meničem 1 630 000 Kč

Asynchronní motor s kotvou nakrátko, 690 V, 200 kW 1 660 000 Kč

Úpravy v rozvaděči 230 V 1 20 000 Kč

Parametrizace a nastavení ochrany v rozvaděči 6 000 V 1 15 000 Kč

SW úpravy na operátorské stanici InTouch 1 30 000 Kč

Řídící systém Siemens (HW+SW+dokumentace) 1 530 000 Kč

Kabely pro propojení transformátoru a frekvenčního měniče, 

pro silové napájení motoru, měření a vyhodnocení + 

koncovky 1 432 000 Kč

Strojní úpravy (rámy, úprava spojky, usazení motoru) 1 85 000 Kč

Demontáž stávajícího motoru a rotorového spouštěče 1 15 000 Kč

Demontáž stávajícího kabelového vedení 1 8 000 Kč

Realizační dokumentace elektro 1 105 000 Kč

Revize 1 15 000 Kč

Komplexní zkoušky 1 30 000 Kč

Příprava stanoviště pro umístění nové rozvodny 1 155 000 Kč

Doprava, manipulace a mechanizace 1 40 000 Kč

Mezisoučet za VH 110 4 680 000 Kč

VH 110

Položka Dodávka + montáž
Počet 

(ks/sada)
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Tabulka č. 7: Druhá varianta – Předpokládané pořizovací náklady pro PD 111 (vypracoval: autor) 

Cena

Nová prachotěsná rozvodna pro umístění transformátorů a 

frekvenčních měničů, kompletní vnitřní elektroinstalace, 

klimatizační jednotky 1 1 900 000 Kč

Transformátor pro napájení frekvenčního měniče, převod 

6000/690 V, výkon 400 kVA 4 2 040 000 Kč

Rozvaděč s frekvenčním meničem 4 2 880 000 Kč

Asynchronní motor s kotvou nakrátko, 690 V, 250 kW 4 3 060 000 Kč

Úpravy v rozvaděči 230 V 1 20 000 Kč

Parametrizace a nastavení ochrany v rozvaděči 6 000 V 4 60 000 Kč

SW úpravy na operátorské stanici InTouch 1 75 000 Kč

Řídící systém Siemens (HW+SW+dokumentace) 1 795 000 Kč

Kabely pro propojení transformátoru a frekvenčního měniče, 

pro silové napájení motoru, měření a vyhodnocení + 

koncovky 4 1 230 000 Kč

Strojní úpravy (rámy, úprava spojky, usazení motoru) 4 340 000 Kč

Demontáž stávajícího motoru a rotorového spouštěče 4 60 000 Kč

Demontáž stávajícího kabelového vedení 4 32 000 Kč

Realizační dokumentace elektro 1 180 000 Kč

Realizační dokumentace strojní včetně statického výpočtu 1 120 000 Kč

Revize 1 25 000 Kč

Komplexní zkoušky 1 35 000 Kč

Příprava stanoviště pro umístění nové rozvodny 1 215 000 Kč

Doprava, manipulace a mechanizace 1 160 000 Kč

Mezisoučet za PD 111 13 227 000 Kč

PD 111

Položka Dodávka + montáž
Počet 

(ks/sada)
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Tabulka č. 8: Druhá varianta – Předpokládané celkové pořizovací náklady (vypracoval: autor) 

Cena

4 680 000 Kč

13 227 000 Kč

7 862 000 Kč

7 862 000 Kč

8 252 000 Kč

8 252 000 Kč

500 000 Kč

150 000 Kč

50 785 000 Kč

Předpokládané celkové pořizovací náklady při zvolení druhé varianty modernizace

Celkové pořizovací náklady druhé varianty

PD 115

VH 110

PD 111

PD 112

PD 113

PD 114

Uvedení dotčené linky DPD do provozu

Úpravy SW na centrálním řídícím počítači - dispečink (projekt, instalace)

 

6.2.1 Provozní úspory při zvolení druhé varianty 

Z předaných údajů z výrobně informačního systému je průměrný roční provoz 

rýpadla KU 300/K 96 určeného pro těžbu uhlí na prvním uhelném řezu 2 640 hodin. 

Průměrný roční provoz dotčené linky DPD (VH 110, PD 111 až PD 115) určené pro 

přepravu těženého uhlí z prvního uhelného řezu je 3 600 hodin, které jsou rozloženy do 

326 provozních dnů. Z výše uvedeného je zřejmé, že rozdíl časů provozu rýpadla 

KU 300/K 96 a dotčené linky DPD je 960 hodin za rok. Tento rozdílový čas je tedy nutné 

různými opatřeními minimalizovat, aby nedocházelo ke zbytečnému provozování linky 

DPD naprázdno a tedy k finančním ztrátám při provozně nevyužité elektrické energii. [24] 

V předchozích kapitolách již bylo uvedeno, že doba rozjezdu jednoho PD stávajícím 

způsobem je 1,5 minuty, jelikož doba akustické signalizace pro jeden PD je 20 sekund 

a doba rozběhu elektromotorů přes rotorové spouštěče na hodnotu 100 % otáček je 

70 sekund. Při celkovém počtu šesti PD (VH 110, PD 111, PD 112, PD 113, PD 114, 

PD 115) je tedy celková doba rozjezdu dotčené linky DPD 9 minut (6 * 1,5 minuty). 

Po zvolení druhé varianty modernizace, tedy varianty s frekvenčními měniči bude 

doba rozjezdu jednoho PD 25 sekund, jelikož doba akustické signalizace zůstane 

zachována s časem 20 sekund a doba rozběhu jednoho PD bude 5 sekund (interval mezi 

jednotlivými PD). Při celkovém počtu šesti PD (VH 110, PD 111, PD 112, PD 113, 

PD 114, PD 115) je tedy celková doba rozjezdu dotčené linky DPD 2,5 minuty 

(6 * 25 sekund). 
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Časová úspora jednoho rozjezdu dotčené linky DPD přes frekvenční měniče je tedy 

6,5 minuty, viz tabulka č. 9. Úsporou času při rozjezdu dotčené linky DPD dojde 

k navýšení časového fondu těžby. 

Tabulka č. 9: Časová úspora jednoho rozjezdu linky DPD při provozu s FM (vypracoval: autor) 

Linka DPD Doba rozjezdu bez FM Doba rozjezdu s FM Časová úspora

VH 110 až PD 115 9 minut 2,5 minuty 6,5 minuty  

V následující tabulce č. 10 je ve sledovaném období uveden průměrný denní počet 

rozjezdů dotčené linky DPD a případná časová úspora při zvolení rozjezdů pomocí 

frekvenčních měničů. Uvedené počty rozjezdů jsou převzaty z výpisů výrobně 

informačního systému a jsou v nich zahrnuty i rozjezdy při střídání osádky rýpadla 

KU 300/K 96, které probíhá dvakrát denně. Z předaných informací od dispečera linky 

DPD, jsou z tohoto průměrného denního počtu pěti rozjezdů, čtyři rozjezdy naprázdno (bez 

těženého materiálu) a jeden rozjezd s těženým materiálem. S těmito průměrnými 

hodnotami je počítáno pro všech 326 provozních dnů. [24] 

Tabulka č. 10: Počet rozjezdů a časová úspora ve sledovaném období (údaje: VUAS, vypracoval: autor) 

Sledované období Počet rozjezdů
Časová úspora jednoho 

rozjezdu

Celková časová 

úspora za období

leden 2015 147 (denní průměr: 5) 6,5 minuty 955 minut (16 hod.)

19.–25. 3. 2015 35 (denní průměr: 5) 6,5 minuty 228 minut (4 hod.)  

Během těžby hnědého uhlí na prvním uhelném řezu také dochází k manipulacím 

rýpadla KU 300/K 96, které jsou zapříčiněny přejezdy v těžebním řezu a úpravou pláně. 

Podle výpisu z výrobně informačního systému probíhá v průměru šest těchto manipulací 

denně. Jedna tato manipulace trvá v průměru 20 minut, během kterých nedochází k těžbě 

uhlí a ani k přepravě těženého materiálu na dotčenou linku DPD. V současné době během 

této manipulační doby nedochází k vypnutí dotčené linky DPD z důvodu neefektivity 

opětovného rozjezdu linky DPD (ztrátová elektrická energie při rozjezdu a dlouhá doba 

rozjezdu). Vzhledem k tomu, že doba rozjezdu dotčené linky DPD pomocí frekvenčních 

měničů bude i s akustickou signalizací pouze 2,5 minuty, je předpokladem, že nově 

k vypnutí této linky DPD bude při manipulacích rýpadla KU 300/K 96 docházet, jelikož 

budeme schopni v průměru ušetřit 17,5 minuty čistého času při jedné manipulaci. [24] 
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6.2.2 Energetické úspory při zvolení druhé varianty 

Při stávajícím způsobu rozjezdu PD dochází ke ztrátám elektrické energie v podobě 

vyššího příkonu, který je dán elektrickými parametry rotorového spouštěče. Na pásových 

dopravnících bylo provedeno měření této ztrátové energie při rozběhu, které provedl 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. v Mostě. Z předaných informací od energetika 

Vršanské uhelné a.s. byly hodnoty ztrátové energie při rozjezdu jednoho PD následující. 

 Pro jeden PD naprázdno (bez těženého materiálu): 3,2 kWh 

 Pro jeden PD s těženým materiálem: 5,2 kWh 

Jak je zřejmé z tabulky č. 10, počet denních rozjezdů je 5 a z toho jsou 4 rozjezdy 

naprázdno (bez těženého materiálu) a 1 rozjezd s těženým materiálem. [24] 

Denní ztrátová energie jednoho PD při rozjezdu naprázdno a s materiálem: 

 4 * 3,2 kWh = 12,8 kWh 

 1 * 5,2 kWh = 5,2 kWh 

 12,8 kWh + 5,2 kWh = 18 kWh 

Denní ztrátová energie při rozjezdu celé dotčené linky DPD (VH 110 až PD 115): 

 6 * 18 kWh = 108 kWh 

Roční (326 dnů) ztrátová energie při rozjezdu celé dotčené linky DPD: 

 326 * 108 kWh = 35 208 kWh 

V rámci měření provedených na pásových dopravních bylo Výzkumným ústavem 

pro hnědé uhlí, a.s. Most dále stanoveno, že pro chod prázdného pásového dopravníku 

průměrné délky 1 km a rychlosti 5,2 m.s
-1

 je potřebný elektrický příkon 380 kW. Tato 

hodnota elektrického příkonu byla stanovena pro pásový dopravník šíře 1 800 mm, který je 

určen pro dopravu skrývky. Měřením bylo také zjištěno, že hodnota potřebného 

elektrického příkonu pro chod pásového dopravníku naprázdno je přímo úměrná rychlosti 

pásového dopravníku. Rychlost pásového dopravníku šíře 1 200 mm, který je určen pro 

dopravu těženého uhlí z prvního uhelného řezu je 4 m.s
-1

. Z výše uvedeného vyplývá, že 

hodnota potřebného elektrického příkonu pro chod jednoho pásového dopravníku šíře 

1 200 mm o rychlosti 4 m.s
-1

 je cca 300 kW, viz výpočet níže. 

 380 kW / 5,2 m.s
-1

 * 4 m.s
-1

 = cca 300 kW 
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Z této hodnoty jsme dále schopni zjistit spotřebu elektrické energie jednoho 

pásového dopravníku za hodinu, respektive za minutu. Tyto hodnoty potřebujeme stanovit 

pro potřebu následujících výpočtů. 

 300 kW * 1 hod. = 300 kWh 

 300 kWh / 60 min. = 5 kWh.min
-1

 

Nyní stanovíme hodnotu elektrické energie, kterou můžeme ušetřit v podobě snížení 

nutné doby chodu pásových dopravníků naprázdno. Pro následující výpočet použijeme již 

známé hodnoty. 

 Počet pásových dopravníků: 6 

 Počet provozních dnů: 326 

 Počet denních rozběhů PD naprázdno: 4 

 Časová úspora jednoho rozjezdu PD: 6,5 minuty 

 Elektrická energie jednoho PD za minutu: 5 kWh 

Roční úspora elektrické energie snížením nutné doby chodu DPD naprázdno: 

 6 * 326 * 4 * 6,5 * 5 = 254 280 kWh 

Elektrickou energii bude také možné uspořit zastavováním dotčené linky DPD při 

manipulacích rýpadla KU 300/K 96 v těžebním řezu. Jak již bylo uvedeno v předchozí 

kapitole, jedna manipulace rýpadla trvá v průměru 20 minut, během kterých nyní 

nedochází k vypnutí dotčené linky DPD z důvodu neefektivity opětovného rozjezdu. Nově 

bude celková doba rozjezdu dotčené linky DPD pouze 2,5 minuty. Tato doba už je 

z pohledu efektivity opětovného rozjezdu po manipulaci výhodná. Dotčenou linku DPD 

tedy bude možné na zbylou dobu 17,5 minut vypnout a tím ušetřit elektrickou energii. Pro 

následující výpočet použijeme již známé hodnoty. 

 Počet pásových dopravníků: 6 

 Počet provozních dnů: 326 

 Počet denních manipulací KU 300/K 96: 6 

 Časová úspora během jedné manipulace: 17,5 minuty 

 Elektrická energie jednoho PD za minutu: 5 kWh 

Roční úspora elektrické energie vypnutím DPD při manipulacích KU 300/K 96: 

 6 * 326 * 6 * 17,5 * 5 = 1 026 900 kWh 
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6.2.3 Ekonomické úspory při zvolení druhé varianty 

V předchozí kapitole byly vyčísleny roční úspory z pohledu elektrické energie při 

zvolení provozu dotčené linky DPD pomocí frekvenčních měničů. Jelikož od energetika 

Vršanské uhelné a.s. známe cenu elektrické energie pro rok 2015, můžeme tyto úspory 

vyjádřit i v podobě ročních finančních úspor. 

 Cena elektrické energie pro rok 2015: 2 200 Kč/MWh (2,20 Kč/kWh) 

Roční finanční úspora ztrátové energie při rozjezdu celé dotčené linky DPD: 

 35 208 kWh * 2,20 Kč/kWh = 77 458 Kč 

Roční finanční úspora elektrické energie snížením nutné doby chodu DPD 

naprázdno: 

 254 280 kWh * 2,20 Kč/kWh = 559 416 Kč 

Roční finanční úspora elektrické energie vypnutím DPD při manipulacích 

KU 300/K 96: 

 1 026 900 kWh * 2,20 Kč/kWh = 2 259 180 Kč 

Nasazením frekvenčních měničů také dojde k finančním úsporám na údržbu a opravy 

dotčené linky DPD. Vzhledem k tomu, že bude pomocí FM docházet k řízenému 

a plynulému rozjezdu PD, dojde k výraznému omezení dynamických rázů v dopravním 

pásu a ke snížení dynamického namáhání převodových skříní a hřídelí hnacích bubnů. 

Řízenou regulací rozjezdu také dojde ke snížení opotřebení spodní vrstvy dopravního pásu 

díky odstranění jeho prokluzů na hnacím bubnu. Pro spouštění nových nízkonapěťových 

elektromotorů také nebudou potřeba olejové rotorové spouštěče, odpadne tedy údržba 

olejového hospodářství. Všechny tyto faktory mají pozitivní dopad na finanční úspory 

a pokles činností spojených s údržbou a opravami. 

Od energetika Vršanské uhelné a.s. mi byly také předány informace o plánovaném 

rozpočtu na údržbu a opravy dotčené linky DPD pro rok 2015. V tomto plánovaném 

ročním rozpočtu jsou zahrnuty činnosti pro část strojní, elektro a vulkanizační a to včetně 

potřebného materiálu. 

Předpokládané náklady na údržbu a opravy dotčené linky DPD pro rok 2015 jsou 

vyčísleny na cca 35 000 000 Kč. 
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Podle odborného odhadu, po poradě s energetikem Vršanské uhelné a.s. a podle 

porovnání s již instalovanými frekvenčními měniči na skrývkových řezech lze konstatovat, 

že při použití frekvenčních měničů i na prvním uhelném řezu budou roční úspory nákladů 

na údržbu a opravy ve výši 5 až 10 %. Pro výpočet finanční úspory budeme uvažovat se 

střední hodnotou, tedy 7,5 %. 

Roční finanční úspory na údržbu a opravy dotčené DPD při použití FM: 

 35 000 000 Kč / 100 % * 7,5 % = 2 625 000 Kč 

Tabulka č. 11: Předpokládané celkové roční úspory na dotčené lince DPD (vypracoval: autor) 

Druh roční úspory Cena roční úspory

Ztrátová energie při rozjezdu celé dotčené linky DPD 77 458 Kč

Snížení nutné doby chodu dotčené linky DPD naprázdno 559 416 Kč

Vypnutí dotčené linky DPD při manipulacích KU 300/96 2 259 180 Kč

Údržba a opravy dotčené DPD při použití FM 2 625 000 Kč

Celkem roční úspory druhé varianty 5 521 054 Kč

Předpokládané celkové roční úspory na dotčené lince DPD (VH 110, PD 111 až PD 115)

 

Jelikož z tabulky č. 8 známe předpokládané pořizovací náklady pro druhou variantu 

modernizace a z tabulky č. 11 známe i předpokládané roční úspory při zvolení této 

varianty, jsme schopni zjistit i předpokládanou dobu návratnosti této investice, která je 

uvedena v tabulce č. 12. 

Při výpočtu návratnosti investice, ve které není zohledněna inflace a odpisy, je po 

celou dobu návratnosti uvažováno se stejnou cenou za elektrickou energii a se stejnou 

cenou za náklady na údržbu a opravy. 

Tabulka č. 12: Předpokládaná doba návratnosti investice při zvolení druhé varianty (vypracoval: autor) 

Celkové pořizovací náklady druhé varianty 50 785 000 Kč

Celková roční úspora druhé varianty 5 521 054 Kč

Předpokládaná doba návratnosti investice  cca 9 let a 2 měsíce

Druhá varianta modernizace - Předpokládaná doba návratnosti investice
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Při porovnání první a druhé varianty modernizace je na první pohled zřejmé, že první 

varianta modernizace je levnější. Celkové pořizovací náklady první varianty modernizace 

činí 40 492 000 Kč a jsou o 10 293 000 Kč nižší než celkové pořizovací náklady druhé 

varianty modernizace, které jsou ve výši 50 785 000 Kč. Druhá varianta modernizace však 

přináší roční úsporu nákladů v částce 5 521 054 Kč, která představuje úspory v podobě 

spotřebované elektrické energie a nákladů na údržbu a opravy. Z toho vyplývá, že za 

necelé dva roky se investice do druhé varianty modernizace vrátí oproti investici do první 

varianty modernizace. Od třetího roku po provedení druhé varianty modernizace dojde ke 

snižování nákladů o 5 521 054 Kč ročně. Zvolení druhé varianty modernizace je tedy 

ekonomicky výhodnější. 
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Závěr 

V úvodu mé diplomové práce jsem si stanovil cíl, který představoval posouzení 

současného technického stavu a konstrukčního provedení stávajících poháněcích 

elektromotorů, které jsou součástí hlavních pohonů osazených na PS vybraných PD 

umístěných na prvním uhelném řezu lomu Vršany a navržení možných variant 

modernizace těchto poháněcích elektromotorů s ohledem na minimalizování provozních, 

energetických a ekonomických ztrát a zvýšení efektivnosti provozu a bezpečnosti práce. 

Cíl mé práce byl splněn. Při mém zhodnocení jsem dospěl k závěru, že stávající 

poháněcí elektromotory instalované na dotčených PS jsou průměrného stáří 30 let. Údržba 

a opravy těchto poháněcích elektromotorů jsou tedy stále častější, což představuje nemalé 

finanční náklady. Vzhledem k plánovanému dlouhodobému provozu dotčené linky DPD 

po dobu minimálně 40 let jsem navrhl dvě možné varianty řešení modernizace. Obě 

varianty modernizace jsem vzájemně porovnal a uvedl jejich předpokládané pořizovací 

náklady. Popis předpokládaných provozních, energetických a ekonomických úspor včetně 

doby návratnosti investice jsem provedl pro mnou vybranou a doporučenou variantu 

modernizace, tedy pro variantu s nízkonapěťovým elektromotorem s možností regulace 

otáček pomocí FM. Výpočty jsem došel k závěru, že předpokládaná doba návratnosti 

investice do druhé varianty modernizace ve výši 50 785 000 Kč je 9 let a 2 měsíce. 

Vzájemně jsem také porovnal ekonomickou výhodnost investice obou variant, kdy 

jsem došel k závěru, že i přes levnější pořizovací náklady první varianty modernizace 

o částku 10 293 000 Kč je z ekonomického hlediska výhodnější investice do druhé a dražší 

varianty modernizace, jelikož se za necelé dva roky investice do druhé varianty 

modernizace vrátí oproti investici do první varianty modernizace a od třetího roku dojde ke 

snižování nákladů o 5 521 054 Kč ročně. 

Pro další období doporučuji: 

 Realizovat můj návrh druhé varianty modernizace i pro VH 120, PD 121 až 

PD 126, které jsou umístěny na druhém uhelném řezu lomu Vršany. 

 Aplikovat druhou variantu modernizace i pro dotčené PD umístěné na 

odtahových uhelných linkách A a B. 

 Sledovat vývoj nových technologií a modernizací pro napájení a řízení DPD. 
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