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Anotace 

Základní informace o těžbě uhlí v Mongolsku. Výzkum možnosti využití plynulé 

technologie v úhelném lomu Tavantolgoi. Možnosti technologického využití kolesového 

rypadla v tomto lomu. Popis stávajícího lomu a nasazena technologie. Východy a 

nevýhody. 

 Klíčová slova:     

Těžba uhlí v Mongolsku, Tavantolgoi, těžba, dobývání, využívání kolesového rypadla. 

 

 

 

Annotation 

Basic information about coal mining in Mongolia. Research the possibility of using fluid 

technology in the coal mine Tavantolgoi. Opportunities for technological use of  bucket-

wheel excavator in the quarry. Description of the existing quarry and deployed technology. 

Advantages and disadvantages. 

Keywords:  

Coal mining in Mongolia, Tavantolgoi, mining, quarrying, using bucket-wheel excavators. 
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1. ÚVOD 

Důlní průmysl je nejen nejdůležitější součást výrobního a těžebního sektoru, ale i hlavní 

oblasti mongolské ekonomiky. A růst významu tohoto průmyslu napomohl v minulých pěti 

až šesti letech k více než sedmiprocentnímu růstu mongolské ekonomiky. Tento sektor v 

roce 2002 tvořil 10 procent HDP, ale v posledních pěti letech se zvětšil téměř 3 krát a v 

roce 2008 tvořil 28.2%
1
. Dnes v mongolském důlním průmyslu pracuje přes 42000 

zaměstnanců a jsou tak vytvářena pracovní místa pro více než 4 procenta pracovních sil v 

ekonomice. Důlní průmysl zároveň tvoří ¾ celkového objemu exportu
2
. 

Tabulka 1 – Podíl důlního průmyslu na HDP Mongolska v roce 2008, Mongolská Statistická ročenka 2008, 

Dnes se v Mongolsku těží zlato, měď, uhlí, fluorit, zinek, železná ruda, wolfram, 120 

podnikatelských jednotek těží zlato, 40 jednotek fluorit, zinek a 30 jednotek uhlí. 

Společnost Erdenet, těžící měď, vyrábí ročně 125-130 tisíc tun koncentrované mědi a 

exportuje ji do Číny, Ruské federace a do Spojených států amerických: 

Kanadská společnost Ivanho Mainz provádějící průzkumnou činnost našla měď ve 

světovém měřítku velký zdroj mědi a zlata. Podepsáním dohody v roce 2009 o využití 

tohoto zdroje.  

1- Mongolská Statistická ročenka  - 2008, Mongolian Statistical Yearbook 2008. 

2-  Mongolská důlní komora, 

http://www.miningmongolia.mn/mn/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=3

8 

 

http://www.miningmongolia.mn/mn/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38
http://www.miningmongolia.mn/mn/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38
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se otvírá možnost zvýšení těžby a výroby mědi na světě v budoucnosti. 

Pozitiva ložiska Tavantolgoi je nachází blízko této měďové ložisku v okolí 130 km. 

Podle výroční zprávy společnosti Metal Economics Group z roku 2004 patří Mongolsko 

mezi top 10 zemí v oblasti investice do vyhledávání nerostných surovin s 4 procenty 

celkové investice na celém světě
1
. Investice do hledání z roku 2005 na rok 2006 vyrostla 2 

krát a dosáhla 180 milionů amerických dolarů. 

Podle výzkumníků časopisu Asia Finance „Mongolsko stojí před ohromným rozvojovým 

skokem a v příštích 10 letech má možnost předstihnout v HDP i stát jako Katar, který byl 

první v této oblasti
2
.  

Uhlí je dnes v Mongolsku hlavní surovin pro provoz elektráren, které jsou schopné sto 

procentně uspokojit domácí trh. V Mongolsko bylo do dneska objeveno více než 300u 

úhelných ložisek, ale pouze u 30 se těží povrchově. V roce 2007 bylo vytěženo celkem 9,2 

milionů tnu, v roce 2008 pak 10 milionů tnu.   

Těžba uhlí s každým rokem plynule roste. Souvisí to s vysokou cenou uhlí na trhu a 

plynulým růstem poptávky zemí jako je Čína, které z Mongolska uhlí importují. Proto lze 

očekávat další velký růst těžby. 

Na základě odborného geologického průzkumu  bylo stanoveno, že z uhelného ložiska 

Tavantolgoi, nachází v jižní části pouštěni Gobi v jižním Mongolsku, je může získat až 7,5 

miliard uhlí z niž část tvořící koksovatelné uhlí je asi 4,2 miliard tun.   

 Pro lepší přehled uvádím, že celkové uhelná bohatství Mongolska je odhadováno až na 

150 miliard tun. 
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Obrázek 1 – Rozloženi uhelních ložisek Mongolska  

 

 - černě uhlí,  - hnědě uhlí  

1- Metal Economics Group - Special Report on World Exploration Trends (PDAC 2005) 

http://www.metalseconomics.com/catalog/pages/PDAC2005.pdf ,  http://www.metalseconomics.com  

2- Daniel Inman, Asia Finance: http://www.financeasia.com/News/158720,is-mongolia-the-next-

frontier.aspx,  

 tabulka 2 – Roční těžby uhlí /v tis. tunách/ 

 

tabulka 3 – Export uhlí ročně /v tis. tunách/ 

 

Využívání uhelných ložisek je důležité nejen pro Mongolsko, ale pro kterýkoli stát, a to 

z těchto důvodů: 

http://www.metalseconomics.com/catalog/pages/PDAC2005.pdf
http://www.metalseconomics.com/
http://www.financeasia.com/News/158720,is-mongolia-the-next-frontier.aspx
http://www.financeasia.com/News/158720,is-mongolia-the-next-frontier.aspx
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 Celosvětové zvyšování spotřeby oceli vyžaduje zvyšování těžby vysoce kvalitního 

koksovatelného uhlí. Toho můžeme docílit bud otvíráním nových ložisek této suroviny, 

nebo zvišením těžby stávajících povrchových nebo hlubinných dolů. 

 Cena uhlí na trhu je stále vysoká, protože spotřeba uhlí jako zdroj elektřiny stále 

stoupá a rezervy zemního plynu a nafty se snižují.  

 Je očekáván obrovský růst dovozu uhlí do Číny díky neustále se zrychlující 

ekonomice této země a jejímu vlivu na zvyšující se spotřebu elektřiny.  

V této době je pro Mongolsko velmi výhodné dodávat uhlí na koks do výroben oceli v 

sousedním Vnitřním Mongolsku a dalších Čínských provincií, v nichž se naleziště  železné 

rudy a železné hutě. Také je důležitý export do asijských průmyslových zemí jako jsou 

Japonsko a Jižní Korea, které mají velkou spotřebu koksovatelného uhlí.
1
  

Důl Tavantolgoi se nachází 550 km jižně od Ulánbátaru, 400 km západně od nejbližšího 

centra infrastruktury Sainšandu, 130 km severozápadně od nově otevřeného zlatého a 

mědého dolu Oyutolgoi, 90 km východně od hlavního města Dalanzadgad v kraji 

Ömnögobijského kraje. Nachází se na 45
0
35'-43

0
39' severní šířky a na 105

0
25'-105

0
32' 

východní délky.    

V koksovatelném uhlí tohoto ložisku tvoří popel, méně než 20%, síra ne více než 0.5%, 

prchavé látky 32.5%, jeho vlhkost je 8.5%, výhřevnost 5120 kkаl/kg. 

Tento důl se nachází v pouštní oblasti, jejíž nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 

1515m - 1560m, výškový rozdíl se pohybuje od 5m do 20m. Proto tyto podmínky 

umožňují povrchovou těžbu. 

V případě plné výkonnosti těžby v dolu Tavantolgoi: 

- bude možné ročně těžit 20 milionů tun uhlí, těžení nadložních hornin 87 mil.m
3
  

- Z těchto dvaceti tun bude možno získat v 15,5 mil.tun uhlí na koks a 3,2 mil.tun uhlí na 

výrobu elektrické energie. 

1- Světový výbor oceli http://www.worldsteel.org/?action=stats&type=iron&period=latest,  

http://www.worldsteel.org/?action=stats&type=iron&period=latest
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- bude možno zajistit provoz elektrárny o výkonnosti 220 MWt  

- budou vytvořena pracovní místa pro 30000 zaměstnanců jak ve výrobně, tak i v dalších 

zpracovatelských firmách.
1
  

Zájem o investici zveřejnila Čína /Shenhua Group/, USA /Peabody /, Rusko /jsou hodné/, 

Brazílie / Vale /, Indie / Jindal /, Austrálie / BHP Billiton /, Japonsko / Mitsui , Mitsubishi/, 

Korea /Huyndai/,  aj. Pouze 36 procent tvoří zahraniční investice, 50 procent vlastní státní 

podnik Erdenes, s.r.o. a zbytek 14 procent vlastní mongolská společnost Energy Resource.  

Nejpodrobnějším zdrojem informací o ložisku Tavantolgoi pro veřejnost je kniha bývalého 

prezidenta Mongolska P.Ochirbat. Tato kniha s názvem „Tavantolgoj - včera, dnes a zítra“ 

vyšla v roce 2006. Ale pro odborné čtenáře bylo institutem Giprošacht v bývalém SSSR, 

v Leningradě, vydáno „Technický a ekonomický projekt“ - 120 svazků. Tyto svazků vzaly 

v úvahu mnoha možnosti využití tohoto ložiska. 

Ve své diplomové práci chci zkoumat možnosti zvětšení těžební kapacity dolu Tavantolgoj 

nasazením kolesového rýpadla na jeho skrývkové a uhelné řezy. Kladu si za cíl provést 

výpočet výkonu dolu s českými těžebními metodami s použitím velkostrojů, posoudit 

problematiku provozu v kontextu klimatu, fyzikálně mechanických vlastností nadložních 

zemin i dobývané uhelné substance. 

V současnosti se v žádných Mongolských dolech nepoužívají velkostroje a kontinuální 

technologie je velmi vzácná. 

 

 

 

 

1- Punsalmaa Ochirbat: „Tavantolgoi“ včera, dnes, zítra - dokumentární spisy, Ulánbátar 2006, spisy 

na základě ekonomicko-technického výzkumu institutu Giprošacht, Leningrad, bývalá SSSR 
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2. POPIS STÁVAJICÍHO LOMU A JEHO OKOLÍ 

2.1. Základní geografické a klimatografické údaje  

Ložisko Tavantolgoi se nachází 450km jižně od Ulánbátaru, 400km od nejbližšího 

infrastrukturního města Sainšand, 130km severozápadně od nedávno otevřeného ložiska 

Oyutolgoi na mědi a zlata, 90km východně od hlavního města kraje Umnugovi 

Dalanzadgad, na 45
0
35'-43

0
39' severní šířky a 105

0
25'-105

0
32' východní délky. 

To ložisko leží v pouštní oblasti v nadmořské výšce 1515m - 1560m. Výškový rozdíl se 

pohybuje od 5 do 20m. 

Průměrné roční srážky, které jsou většinou v letních obdobích a hned se vstřebají,  činí 

okolo 154 mm.  

Vítr bývá západní či severozápadní a leží v oblasti zemětřesení až 7 stupňů Richterovy 

stupnice.  

V oblasti tohoto kraje žije málo obyvatel a neexistuje infrastruktura.  

 

2.2. Geologické průzkumy 

1939 – v tomto roce poprvé zkoumal tým geologů uhelný ložisku Tavantolgoi. Je to 

jeden z velkých ložisku, který zkoumali mongolští geologové samostatně. 

1952 – poprvé zkoumali pomocí technologií vlastnosti dolu, byl to velký příspěvek k 

další práci 

1953 – 1956 – první činnost v oblasti hledání 

1975 – Mongolsko-Bulharská spolupráce v hledání  

1977 – 1978 – v těchto letech došlo k prohloubené hledání v úhelném dolu 

Tavantolgoi 

1982 – 1987 – pokračování v předběžném prohloubeném hledání  

1985 – výzkum Moskevského institutu VUHIN 

1989 – hledání vodního zdroje Uhaa hudag, hledání v oblasti Zuun a Bortolgoi 

1991 – analýza technicko-ekonomické oblasti ruským institutem Giprošacht 

1993 – hledání v oblasti Borteeg, Erdenebulag 

1998 – 1999 na základě předběžné technicko-ekonomické analýze společností Norwest 

pokračuje v další práci. V tomto průzkumu bylo provedeno více než 3000 vrtů. A 

potvrdili přítomnost zásob uhlí. Bylo provedeno hodnocení kvality uhlí, průzkum 
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mezinárodního uhelného trhu, zkoumaly se mezinárodní ekologické standardy. Je to 

základ dalšího projektování. 

Provedla ho společnost Energy Resource v roce 2008. Byl proveden vrtný průzkum až do 

hloubky 635 m na ploše 100 km
2
. Jihozápadní pásmo ložiska, Tsankhi, má 40 km

2
 a bylo 

prozkoumáno do hloubky 320 m až 340 m. Přesné hledání bylo prováděno nejdřive v 

severní oblasti Tsankhi na 10 km
2
, v linií I až VIII v oblasti menšího zvrásnění.  

Tato část má nejvhodnější hydrogeologické a baňsko-geologické podmínky zároveň s 

kvalitními ložisky. 

 

2.3. Hlavní geologické údaje 

Uhelné ložisko Tavantolgoi se nachází v údolí mezi pěti kopci západně od oblasti údolí 

Ulaannuur uhelného kraje Umnugovi. Sloj ložiska Tavantolgoi se dělí podle obsahu 

zkamenělin na 3 vrstvy. 

 Dolní vrstva má čtyři patra 0 až IV a obsahuje pevnou vrstvu, z větší části alevrolit, 

s kameny a drobným písečným štěrkem a také složenina z argelitu. V této části se 

nacházejí uhelná patra 0, III a IV. V uhelném patře 0 je uhelná tloušťka nestálá, 

kdežto uhelná patra III a IV máji stálou uhelnou tloušťku, proto zde, v těchto 

patrech, lze provést přesnou hledací činnost. Tato dolní vrstva je má na celé ploše 

tloušťku 240 - 260 m. 

 Střední vrstva se začíná v V patře do a konči IX patrem. Tato vrstva obsahuje 

konglomerát zelené barvy, gravelit, štěrkovité písky a velké střepiny sedimentací. 

Je velmi poměrně kompaktního složení. V této vrstvě se nacházejí uhelné vrstvy 

VIII a IX s tloušťkou 15 m. 

 Horní vrstva se skládá z X až XV pater a její pevné složení obsahuje alevrolit, 

gravelit šedé barvy a písečné zkameněliny. Nejsilnější vrstva dosahuje až 270 m. 

Tloušťka brachysinklinálu uhelného ložiska Tavantolgoi dosahuje 820 až 910 m. 

Patří do sloje Bayanshiree a skládá se z červené a zelenobarevné pevné hlíny. 

Ložiska z období křídy je na povrchu země a v některé části je povlečeno 

čtvrtohorními sypkými, s malými množství pevných zkamenělin. Čtvrtohorními  

ložiska je štěrkovité a písčité i někdy obsahujé hlinité písky. Jejich tloušťka 

dosahuje 4.5 až 5.0 m. 
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2.4. Tektonika 

Původní struktura ložiska je brachysynklinální konvexní. Tato konvexnost vznikla ve 

stejném období jako antiklinální pahorkatina Tsankhi a ostatní vrásnění této oblasti. 

Tato konvexní struktura je velmi pevná, leží na pásmu prasklin, která má severovýchodní 

směr. 

Mezí prvním a osmou vyhledávací linií byla upřesněna struktura této, které se které se 

táhne 9,0-10,5 km, v šíři 1,5-4 km. Tato část ložiska je úplně vodorovná.  Pod 1300 

metrovou nadmořskou výškou zkamenělina dosahuje malého naklonění do 20
o
.  

 

2.5. Úložné poměry uhelné sloje  

Ložisko Tavantolgoi má 16 uhelných slojí. Tloušťka těchto uhelních slojí je od 1 m do 

74,9 m. 

Časti Tsankhi má 11 slojů  /O-X/, v každém sloji jsou 2-4 mezí pastí. Průmyslově nejlépe 

využitelné sloje jsou 0, III, IV
АБ

, VIII
АБВ

 a IX
АБВГ

  

Charakteristika uhelných slojí:  

 spodní část má malou a střední tloušťku /0, I, II/,   

 střední část má velkou tloušťku / III - IX /, 

 Horní část má malou a střední tloušťku  /XI-XV/   

Černouhelné sloje III а IV jsou průmyslově výhodné.   

 

2.6 Kvalita uhlí  

Uhlí ve sloji III-IV  má množství popelů 7.9 -10%, neobsahuje jedovaté směsí a vyskytuje 

se malé množství síra do 0.8%, a fosforu 0.03-0.1%.   

 

Uhlí v uhelné sloji III-IV je možné použít bez obohacování přímo na výrobu 

metalurgického koku. Uhlí, které se nachází v ostatních slojích, je nutno obohacovat až o 

30-40 procent.  

Minimální výhřevnost uhlí je 18-28.8 MJ/kg  

Uhlí na povrchu v blízkém okolí je silně zvětralé, a nesplňuje standardy kvality a je 

průmyslově nevhodné.    

Zásoby okysličeného uhlí v ložisku byly stanoveny petrografickou metodou.  
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 2.7. Hydrogeologie v oblasti ložiska 

Při první těžbě lomu průtok vody do lomu činí průměrně 2000 m
3
/den a při dočasném 

lijáku se může i zvýšit. 

Pitná voda bude zajištěna čistou vodou z hloubky Ulaan Nuur (Červeného jezera).  

Na ploše ložiska zjistili výskyt podzemní vody, která se nachází v trhlině v hloubce 4,4 m  

až do 28 m pod povrchem. Podzemní vodní sloje se objevují pod hloubkou 60 m – 80 m a 

občas i v 130 m pod povrchem. Když se sníží hladina vodního sloje 10 m  až 60m, musí se 

čerpat voda při 0.5 – 2.1 l/sec.  

Štěrkový písek a gravelit, hlinitý aleurolit obsahují v sobě vodu. V oblasti ložiska 

nenachází stlačené vodní toky. 

Proudy a vodní toky do lomu byly vypočítány z 2 zdrojů: povrchové a podzemní, filtrační 

součinitel Km=9.18 – 16.2 m
2
/den, maximální srážka činí 2.5 mm za den. Tloušťka 

horniny, která obsahuje vodu, je m=51-100 metrů.  

Podle výše uvedených charakteristik výpočet propouštění podzemní vody se rovná Q = 

1873 m
3
/den neboli 21.7 l/sec a proud povrchové vody do lomu je 583.3 m

3
/hod neboli 164 

l/sec. 

             

2.8. Výpočet geologické zásoby   

Struktura těchto ložisek je jednoduchá. Proto při vypočtu zásobu uhlí se používá bloková 

metoda.    

Stanovili hranici bloku podle tloušťky uhelné linie a použitím popelné interpolace. Bylo 

stanoveno tektonika podle vrtné sítě a výhledové linii. Třídy vyhledávání v ložisku jsou:  

 Třída A je v oblastí uhelného sloje IV
АB

, velikost vrtné sítě je (300 - 350)  (200 - 

250) m.  

 Třída B je jenom v oblastí uhelného sloje III, IV a částečně ve sloji V, velikost 

vrtné sítě je (700  250) a (300  250) m. 

 Třídy С1 a С2 jsou v oblasti ostatních části ložiska (700  1000) m.  

V minulých výsledcích zásob v ložisku Tavantolgoi bylo odhadováno černě uhlí 

v množství 6.4 miliard tun a z toho na koks 1.8 miliard tun. Bylo provedeno nový vrtný 

průzkum v roce 2008 do hloubky 300 metrů pod povrchem. Podle tohoto průzkumu se 

odhad zvýšil na geologickou zásobu 7.5 miliard tun uhlí a z toho na koks 4,2  miliard tun. 
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2.9. Baňsko–technické podmínky 

Je velmi vhodné udělat první lomovou těžbu v oblastí Tsankhi. Tato plošina je úplně 

vodorovná (1520 -1545 m).   

Skrývka má malou hloubku až do 5 metru. Skrývkové hmoty tvoří písek, štěrkový písek a 

prach.  

Skrývkové horniny je možné klasifikovat na 2 skupiny a to podle fyzikálně-mechanické 

vlastnosti a podle třídy zvětrávání a pevnosti. 

1. Jemné horniny má hloubku 3-5 metrů pod povrchem. Skládá se z písků a prach. 

2. Horniny má hloubku 15 – 45 metrů pod povrchem. Tvoří je zvětralé skály, gravelit, 

štěrkový písek, aleurolit a černé uhlí.  

 Světlý a hnědý gravelit je silně zvětralé, má hmotnost 2.22-2.7 tun/m
3
, vlhkost 1.52 

– 1.9%, pevnost 80-130 kg/cm
2
 a rypný odpor je 94 768 kg/cm

2
.   

 Okysličený aleurolit běžně se vyskytuje na území ložiska. Velikost hmotnosti je 

2.31 - 2.34 g/cm
3
, vlhkost 1.68 - 1.74%, rypný odpor 105- 405 kg/cm

2
.  

 Kamenné uhlí zvětrával na vrchní části 5-10 metrů na povrchu. Hmotnost činí 1.3 - 

1.48 g/cm
3
 

 Skrývkové horniny bez zvětrávaní obsahuje štěrkový písek, gravelit, aleurolit a 

černé uhlí.  Nachází se v hloubce 15-45 metrů pod povrchem. Rypný odpor činí 

240 – 955 kg/cm
2
, hmotnost 2.43 – 2.47 g/cm

3
 a vlhkost 0.23 – 2.79%. 

 Aleurolit má hmotnost 2.32 – 2.39 g/cm
3
,  vlhkost 0.34 – 4.93%, rypný odpor 233 – 

955 kg/cm
2
.  

 Hmotnost uhlí je 1.42 g/cm
3
, vlhkost 5-8% a rypný odpor 106.8 – 224.4 kg/cm

2
. 
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3. NASAZENÁ TECHNOLOGIE  

Státní podnik Tavantolgoi teď provozuje težbu v malé množství na části uhelného ložiska 

Tavantolgoi.V budoucnu by chtěl rozšířit investici na tento provoz, a proto vypracovává na 

to projekt.  

V součastné době jsou uzavřený obchodní smlouvy na prodej uhlí se společnosti 

TavantolgoiTrans a s čínskou firmou Pu Šin. 

Tento státní podnik Tavantolgoi naplánoval roční výkonnost 1 million tun těžby uhlí v roce 

2007. Spotřebitelská poptávka byla vysoká, proto vytěžili a prodali celkem 1,7 milion tun 

uhlí za rok 2007.    

Od začátku těžby ve čtvrtém vrstvě čili při celkovém pětiletém těžbě od roku 2003 do roku 

2008 tento podnik vytěžil 3132.99 tisíc.tun uhlí a dobyl 3677.03 tisíc m
3
 nadložních hornin 

s průměrným skrývkovým koeficientem 1,15 m
3
/tun.  

Byli použitý níže uvedené provozní techniky a zařízení:  

- Lopatové rýpadlo CAT 345LC - 2 kusy /obsah lopaty je 3,5m
3
/, 

- Lopatově rýpadlo DH 420LC -7 - 1 kus /obsah lopaty je 2m
3
/,  

- Lopatové rýpadlo DH 300 - 1 kus /obsah lopaty je 1,6m
3
/, 

- Nakládač ZL- 50EXG  - 4 kusy /obsah lopaty je 1,6m
3
/, 

- Čínský dampr, model ZZ331, 7M 2861 - 29 kusů 

V roce 2003 podnik Tavantolgoi  začal dobývat v 4. sloji, která má vysokou průmyslovou 

a se jevila jako výhodná.  

Průměrná hloubka těžby nadložních hornin je 11 metr pod povrchem. A leží  v zóně  

zvětrávání. Proto se nakládání nadložních hmot se provádí přímo na damper. V případě 

výskytu pevných částic nadložních hornin, použije se pomocné technologie a techniky jako 

jsou lopatové se speciálními zuby a rozrývači a buldozery pro narušeni pevnosti hornin. A 

po použití se nakládá na damper. 
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Používají se nakladači pro úpravu silnice vevnitř lomu a mimo lom, vytváří se sjezdy. 

Provádí se úpravy terénu výsypku a úpravy výsypkové silnice  kromě nakládání nadložních 

hmot a uhlí. 

V letě se neprovádí vrtnětrhací práce, ale místo toho se používá jenom pomocné 

technologie pro odlehčení nadložních hornin, když se vyskytne pevné částice hornin. To 

není finančně náročné a zmenšuje se negativní vlivy na životní prostředí. Snižuje se navíc 

vedlejší náklady na vrtnětrhací práce. Proto v budoucnosti se předpokládá používání  této 

metody. 

V provozním prostoru jsou 3-4 ústupy s výškami mezi 2-11 metrů v nadložních hornin a v 

úhelném sloji jsou 2-3 ústupy s výškami mezi 2-10 metrů. Sklon generálního odklizu je 

mezi 50-70
o
, šířka provozního prostoru je 20-70 metrů, šířka dopravní cesty je 9-20 metr a 

má sklon 56-70
0.
 

Vytvořily 249 km štěrkové cesty do Čínské lidové republiky přímo z lomu. Vyváží se tam 

a dopravuje se uhlí s dumperem nosnosti od 60 do80 tun. 

Ve současné době v podniku Tavantolgoi pracuje kolem 100 zaměstnanců  a10 procent z 

nich tvoří zaměstnanci z Čínské lidové republiky. 

V únoru 2009 lom měl délku 588 metrů, šířku 540 metrů, hloubku 20 metrů a nadmořskou 

výšku 1495 metrů.  

V únoru 2009 cena Tavantolgoiské uhlí na domácím trhu 13500 tugrug a exportní cena 

byla 20 amerických dolarů. 

Kurs dolaru dne 7. března 2010 činila 1 USD = 1427,52 MNT (mongolský tugrug). 
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Tabulka 4 – Prodej uhlí v posledních 5ti letech  

Prodej uhlí v posledních 5ti letech 

Ukazatel Jednotka 2004 2005 2006 2007 2008 

Uhlí Tis. tun 64,2 404,6 787,2 1986,2 2174,3 

Nadložní 

hornina 
Tis. m3 48,8 922,9 1752,3 2583,6 6948,2 

Na domácím 

trhu 
Tisíc tun 45 45 45 45 45 

Export Tisíc tun 19,2 359,6 742,2 1941,2 2129,3 

Uhlí + nadložní 

horniny 
Tisíc m

3 94,1 1205,5 2306,6 3982,3 8479,4 

Skrývkový 

koeficient   
  1,9 1,3 1,3 1,54 1,22 

Růst exportu Tisíc tun 
  

340,4 382,6 1199 188,1 

 procento   630,2 194,5 252,3 109,5 

Růst těžby Tisíc tun   340,4 382,6 1199 188,1 

 procento   1872,9 206,4 261,5 109,7 

Povolení pro těžbu na ploše 287A , které se nachází na souřadnicích, má podnik 

Tavantolgoi  

1. 105° 27′ 55′′            43° 37′ 56′′  2. 105° 28′ 58′′            43° 37′ 56′′ 

3. 105° 28′ 58′′            43° 36′ 11′′ 4. 105° 27′ 55′′            43° 36′ 11′′ 

Celková plocha je 1210x1066 čili 129 ha.  

Výpočet zbytečné zásoby na ploše 287A lomu Tavantolgoi:   

A. Odklizové uhlí  

Výpočet odpadní uhlí podle normy:  

 Odpadky ze stěny, stropu a spodní částí - 0,2 m 

Odklizové uhlí stropních částí: 

1289860m
2
 * 0,20m * 1,42 tun/m

3
 = 366,32 tisíc tun 
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Odklizové uhlí spodních částí: 

1289860m
2
 * 0,20m * 1,42 tun/m

3
 = 366,32 tisíc tun 

Ztracená uhlí  při vyklizení hlušiny mezi uhelny sloji IV
А
, IV

б
: 

428600m
2
 * 0,20m * 1,42tun/m

3 
* 2 (horní a spodní) = 243.44 tisíc tun 

 Ztracená vrchní částí uhlí, když konči vyklizení nadložních hornin – 0,1 m  

1020m * 72m * 0.10m * 1.42 tun/m
3
 = 10.43 tisíc tun 

 Ztracené uhlí při trhací práci – 0,25 % 

(17170.15tisíc tun – 10,43tisíc tun – 366,32 tisíc tun -366,32 tisíc tun) * 0.25% =41.07 tisíc 

tun 

 Ztracené uhlí v dopravě -0,5% 

16386,01 tisíc tun * 0,5% = 81,93 tisíc tun 

Délka lomu 1066 m, šířka 1210 m, průměrná mocnost uhelních slojů je 15 m, Délka vrchní 

časti uhlí 1020 m, šířka 72 m na ploše 287A. 

Celkově ztracené uhlí: 

10,43 +366,32 + 366,32 + 41,07 +  81,93 = 866,07 tisíc tun  

Celkové ztracené uhlí 866,07 tisíc tun čili 5% celkového zásoby v ploše 287A. 

B. Znečištěné uhlí 

Když končí skrývaní nadložních hornin, musí se seškrábat a vyčistit vrchní část uhelného 

sloje. To je 0,1 m znečištěného uhlí podle normy. 

Třídíme znečištěné uhlí podle sklonu uhelného sloje. V tomto případě má sklon 3 - 7°, 

proto řadíme v střední části.   
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Znečištěné uhlí ze stropních části 

1289860m * 0,10m * 2,3tun/m
3
 = 296,67 tisíc tun  

Znečištěné uhlí ze spodní časti 

1289860m * 0,10m * 2,3tun/m
3
 = 296,67 tisíc tun  

Znečištěné uhlí hlušiny mezí sloji  

428600m
2
 * 0,10m * 2,3tun/m

3 
* 2 (horní a spodní) = 243,44 tisíc tun 

Celkově znečištěné uhlí 

296,67 tisíc tun  + 296,67 tisíc tun  + 197,16 tisíc tun  = 790,5 tisíc tun   

Hlušiny, ve kterém jsou znečištěné uhlí, činí  790,5 tun čili 4,6% celkové zásoby v ploše 

287A. 

Tabulka 5- Průmyslová zásoba na ploše 287A 

  A B  

Plocha Geologická 

zásoby 

Ztraceni uhlí 

tisíc tun 

Znečištěni uhlí 

tisíc tun 

Průmyslové 

zásoby tisíc tun 

287A 17170,15 866,07 790,5  17094,58 

Celková průmyslová zásoba na ploše 287A je 17,1 milion tun. 
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4. MOŽNOSTI NASAZENÍ NOVÉHO RÝPADLA 

Volba výkonnosti 

Jestli lom se uvede do úplného provozu  podle „Technického a ekonomického projektu“,  

kterého provedl institut Giprošacht v Leningradu, bývalé SSSR: 

- Roční výkonnost bude 20 milion tun uhlí a 87 milion m3 nadložních hornin 

- Elektrárna výkonnosti 220 Megawatt   

- Stavba nového města, které má kolem 50000 obyvatel    

- Naplánováno stavět 398 km železnice mezi Sainshand a Tavantolgoi. 

- Tvorba 30000 pracovních míst v lomu a závodu  

V posledním průzkumu provedené firmou Norwest bylo vyhodnoceno, že komplexní 

realizace technologií a techniky v celé oblasti lomu bude vyžadovat počáteční investici 1,5 

miliard amerických dolarů.  

Norwest plánoval v prvním roce těžbu 6 milion tun uhlí, v druhém roce 13 milion tun uhlí 

a pak v dalším roce 15 milion tun uhlí. A první investice pro otvíraní lomu je 790 milion 

americky dollar, a investice pro infrastruktura je 860 milion dollar. 

Bylo naplánováno závod na obohacení rudy a další závod na výrobu chemického koksu, 

velká elektrárna s výkonem 2500 MW a celá společenská infrastruktura v oblasti ložiska.    

Podle výše uvedeného plánu se vyhodnotilo, že nejvýhodnější varianta bude těžba s ročním 

výkonem 15-20 milion tun uhlí a přemísťování nadložních hornin s objemem 80-90 milion 

m
3
. 

A dále podle popisu hornin v oblasti ložisku Tavantolgoi velká část nadložních hornin jsou 

zvětralé a má střední pevnost. To znamená, že je vhodný pro nadložní dobývání. Nejsou 

možnost vyskytuje velmi pevných poloh při těžbu nadložních hornin.  

V 300 metrové úroveň jsou velkou množství průmyslově zásoby,  teď se ještě nezjišťovalo 

konkrétní spodní hranice těchto ložisek, proto je tu možnost zvětšení geologických zásob.  

Proto můžeme používat metody lomové dobývaní a plynule technologie.   
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Provozní výkonnost  

Počítáme výkonnost těžby lomu 20.0 milion tun uhlí ročně a těžbu skrývku je 80-90 milion 

m
3
. Součinitel mezi těžbu skrývky a těžbu uhlí  4-4,5. 

Součinitel pevnost a rozpojitelnost 

Podle Protodjakonovovo roztřídění hornin součinitele je fp v uhlí 1,5-2 a v nadložní 

hornina 3-4. Uhlí v první třídě a nadložní horniny v druhé třídě podle třídu rozpojitelnosti 

hornin. 

Doba využití lomu 

Když má výkonnosti těžba 20 milion tun uhlí ročně. Jestli se bude dobývat podle tohoto 

plánu, celkové geologické zásoby činí 7,5 tun uhlí, to znamená, že se bude těžit dlouhých 

375 let. V 300 metrové úrovni má 2,6 bilion tun prozkoumané a vyhledané zásob. To 

znamená, že je možné dobývat plným výkonem až 130 let. 

Průmyslově provozní časový fond  

Při stanovení průmyslově provozního časového fondu je nutno odečíst čas na výměnu 

směn, vliv počasí, svátky. Podle zákoníku práce je stanoveno 3 směny, jedna směna trvá 8 

hodin. 

Roční časový fond: 

Tk /roční kalendářní pracovní fond/ = Počet dnů za rok a hodiny: 365*24=8760 hodin 

Ts /čas státem uznaných svátků/ = Sváteční dny: 9*24=216 hodin 

Tp /časové ztráty z titulu střídání směn/ = Vliv počasí: 10*24=240 hodin  

Tss /klimatické vlivy/= 20 min * 3 směny * 346 dnů = 346 hodin 

Teď se vypočítá základní časový fond:   

Tz = Tk – Ts – Tss – Tp = 6720 hodin při kontinuální technologie. 
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U plynulé technologií v praxi České republiky základní časový fond se pohybuje kolem 

6720 hodin
1
. 

Volba kolesového rýpadlo u skrývkové těžby   

Parametry  Měrná 

jednotka   

SRs 4000 

36/2,5.0 +VR, 

Takraf
2
 

K 10000, 

KSK
3
 

Obsah korečku 1 3200 2800 

Průměr kolesa  M 16 14,5 

Počet korečku  ks 16 16 

Výkon pohonu kolesa  kw 700*3 /2100/ 800*2 /1600/ 

Měrná rypná síla kNm
-1

 140 90 

Dobývací výška řezu  m 36 35 

Hloubka pod prac. Plošinu m 2,5 4 

Vyloženi středů kolesa a osy vyp m 42 70 

Max.vodor. dosah nakládacího výložníku od 

osy stroje 

m 114 126,4 

Typ podvozku   kráčivý kráčivý 

Stř. měrný tlak MPa Neuved. 0,1 

Otáčeni horní stavby 
o
 Neuved. 360 

Max. rychlost pojezdu m.min.-1 Neuved. 1,66 

Dovolený sklon při prací  Neuved. 1:14,3 

Dovolený sklon při transportu  Neuved. 1:9,5 

Šířka dopravních pasu mm 2400 2400 

Hmotnost stroje t 5100 6000 

Teoretická výkonnosti  m
3
/hodin 11000 10000 

Cena Mil. Kč Neuved. Neuved. 

1- KRYL. Václav. Povrchové dobývaný ložisek. Kapitola 5.3.4. Výpočet výkonnost  kolesových rýpadel. 

Stranice 57. I vyd. Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-396-6  

2- Technická charakteristika SRs 4000, 36/2,5. Firma Takraf. TSEDENDORJ. S. a kol: Plynule 

technologie lomové dobývaný a techniky. Mongolské vědecké a technologické Univerzity. Stranice 

36. Ulaanbaatar, 2006. ISBN 99929-9-156-9 

3-  Technická charakteristika K 10000. Firma KSK. KRYL, Vaclav. a kol.: Povrchové dobývání 

ložisek. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava, 1997. 282 s. ISBN 80-7078-

396-6.   

Podle planu roční těžby v lomu a technické charakteristiky kolesového rypadla vybral jsem 

2ks SRs 4000 36/2,5.0 +VR, Takraf
 
pro skrývkovou těžbu. 

Výpočet výkonnosti kolesových rýpadel 

Teoretická výkonnost závisí na technických parametrech kolesa. 

Qt = Vp . n . 60 Qt=11000  (m
3

sz.h
-1

)  

Technická výkonnost určuje množství hornin narýpaných za 1 hodinu v rostlém stavu. 

Respektuje vlastnosti hornin (kp, kn) a konstrukci dobývacího orgánu. 
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n

p

k

k

ttech QQ   Qtech = 11000*(0.99/1.1) =  9900  (m
3
rz.h

-1
)  

kde: 

kp koeficient plnění korečku (0,9-1,2) = 0,99. Podle tabulky Koeficientu plnění lopaty 

Kp podle třídy rozpojitelnosti hornin. Viz příloha 2. 

kn koeficient nakypření (1,3-1,6) = 1,1. Podle tabulky Klasifikace hornin podle tříd 

těžitelnosti. Viz příloha 1. 

Porubová výkonnost při odtěžení jednoho pracovního bloku projektovanou technologií 

dobývání. 

Qp = Qtech . ko  Qp =  9900 *0.8 = 7920 (m
3
rz.h

-1
)  

kde: 

ko koeficient výkonnosti v bloku = 0,8. Závisí na netto čase rýpání a na čase 

potřebných k provádění nezbytných manipulačních operací v rámci jednoho bloku (ko = 

0,6 – 0,9). 

Stanovení roční výkonnosti kolesového rýpadla 

Pro stanovení roční výkonnosti kolesového rýpadla se vychází z výkonnosti stroje v bloku 

Qp a z ročního časového fondu. Objektivně ji lze stanovit jen při respektování vlivu všech 

technologických zařízení příslušného technologického celku (DPD, S – vůz, zakládač).  

21´1
kkQQ ZT

proč   

Qroč = 7920 *(6720/(1+0.0323+0.0246)) *0,95*0,95= 50357082 *0,95*0,95 = 45,44 

(mil.m
3
 rz.rok

-1
)   

Qroč  = 45,44 (mil.m
3
 rz.rok

-1
) * 2 ks= 90,88 (mil.m

3
 rz.rok

-1
) 

kde: 
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TZ základní roční časový fond v provozu se pohybuje kolem 6720 hodin 

k1 náběhový součinitel časového využití (u nově nasazovaných strojů) = 0,95 

k2 náběhový součinitel výkonového využití (ovlivněn zapracovaností osádek, záběhu 

stroje aj.) = 0,95  

Uplatnění součinitelů k1 a k2 je nutné zejména při stanovení výkonnosti nově nasazených 

dobývacích strojů.  

κ součinitel poruchovosti – vyjádřen poměrem doby trvání poruch tpo na kolesovém 

rýpadle k době trvání čistého provozního času rýpání tr 

r

po

t

t

  k=0,0323 viz příloha 3. 

κ´ součinitel prostojovosti vyjadřuje vliv lepivosti nebo kusovitosti zemin, způsobující 

prostoje dobývacího stroje 

r

prostojů

t

t
´   k’=0,0246, viz příloha 4. 

Pracovní plošiny 

Podle popisu tohoto ložiska průměrná tloušťka nadložních hornin měří 32 metrů, a 

maximální tloušťka je 55 metrů. Používám metodu řezu vertikální štěpiny lávkováním  /to 

je běžné v praxi/   

Hb=n*Hjr  Hb =4*8=32 (metr) 

Hjr =0,5*Dk = 0.5*16= 8(metr) 

Požadavek  Hddrmax >Hb   36>32 byl splněn.  

Kde: 

Hb  výška bloku 

Hjr  výška jednoho řezu 
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Dk  průměr kolesa =16 (metr) 

Hddrmax maximální dosah dobývaní rýpadla =36 metr 

γ  sklon bloku =73
o
 /podle tabulky Protodjakonovy roztřídění hornin a součinitele 

pevnosti fp/ 

B šířka bloku při 60
o
 otáčení =52 metrů /závisí na délce výložníku a stanovil 

geometrický /  

Volba kolesového rýpadlo v těžbu uhlí   

Parametry Měrná 

jednotka   

SRs 1602, 

25/3,0 Takraf
1
 

KU 800, 

UNEX
2
 

Obsah korečku 1 800 800 

Počet korečku Ks 14 15 

Průměr kolesa M 10,5 12,6 

Výkon pohonu kolesa kW 1000 2*800 

Měrná rypná síla kNm
-1

 123 130 

Dobývací výška řezu  M 25 31,0 

Hloubka pod prac. plošinu M 3 5,6 

Vyloženi středů kolesa a osy vyp M 33,7 48,8 

Max.vodor. dosah nakládacího výložníku od 

osy stroje 

M 101 105,5 

Rozsah otáčeni koles. výložníku proti naklad. 

výložníku 

o
 +130 +115 

Stř. měrný tlak MPa Neuved. 0,135 

Otáčení horní stavby 
o
 Neuved. 360 

Max. rychlost pojezdu m.min.-1 Neuved. 1,2 

Dovolený sklon při prací  Neuved. 1:10,5 

Dovolený sklon při transportu  Neuved. 1:10,5 

Šířka dopravních pasu Mm 1600 2000 

Teoretická výkonnosti m
3
/hodin 3600 5800 

Hmotnost stroje T 2415 4420 

Cena Mil. Kč  90 

1- Technická charakteristika SRs 1602, 25/3,0. Firma Takraf. TSEDENDORJ. S. a kol: Plynule 

technologie lomové dobývaný a techniky. Mongolské vědecké a technologické Univerzity. Stranice 

36. Ulaanbaatar, 2006. ISBN 99929-9-156-9 

2- Technická charakteristika KU 800. Firma UNEX. [online]. Dostupné na stránce: 

<http://unex.cz/cs/produkty-a-sluzby/tezke-strojirenstvi/produkty-a-sluzby-tezke/tezebni-

zarizeni/dulni/ku-800.html > 

Podle plánu roční těžby lomu a technické charakteristiky kolesového rypadla vybral jsem 

1ks SRs 1602, 25/3,0 Takraf pro těžbu uhlí. 

Výpočet výkonnosti kolesových rýpadel 

Teoretická výkonnost závisí na technických parametrech kolesa. 

http://unex.cz/cs/produkty-a-sluzby/tezke-strojirenstvi/produkty-a-sluzby-tezke/tezebni-zarizeni/dulni/ku-800.html
http://unex.cz/cs/produkty-a-sluzby/tezke-strojirenstvi/produkty-a-sluzby-tezke/tezebni-zarizeni/dulni/ku-800.html
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Qt = Vp . n . 60 Qt=3600  (m
3

sz.h
-1

)  

Technická výkonnost určuje množství hornin narýpaných za 1 hodinu v rostlém stavu. 

Respektuje vlastnosti hornin (kp, kn) a konstrukci dobývacího orgánu. 

n

p

k

k

ttech QQ   Qtech = 3600*(0.99/1.1) =  3240  (m
3
rz.h

-1
)  

kde: 

kp koeficient plnění korečku (0,9-1,2) = 0,99. Podle tabulky Koeficienty plnění lopaty 

Kp podle třídy rozpojitelnosti hornin. Viz příloha 2. 

kn koeficient nakypření (1,3-1,6) = 1,1. Podle tabulky Klasifikace hornin podle tříd 

těžitelnosti. Viz příloha 1. 

Porubová výkonnost při odtěžení jednoho pracovního bloku projektovanou technologií 

dobývání. 

Qp = Qtech . ko  Qp =  3099,13 *0.8 = 2592 (m
3
rz.h

-1
)  

kde: 

ko koeficient výkonnost v bloku; závisí na čistém čase rýpání a na čase potřebných k 

provádění nezbytných manipulačních operací v rámci jednoho bloku (ko = 0,6 – 0,9). 

Stanovení roční výkonnosti kolesového rýpadla 

Pro stanovení roční výkonnosti kolesového rýpadla se vychází z výkonnosti stroje v bloku 

Qp a z ročního časového fondu. objektivně ji lze stanovit jen při respektování vlivu všech 

technologických zařízení příslušného technologického celku (DPD, S – vůz, zakladač).  

21´1
kkQQ ZT

proč  Qroč = 2592 *(6720/(1+0.0323+0.0246))*0,98*0,98  

Qroč  = 16,48*0,95*0,95 = 14,87 (mil.m
3
 rz.rok

-1
)         

Qroč =14,87 *1,42 = 21,12 (mil.tun rz.rok
-1

) 
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kde: 

TZ základní roční časový fond v provozu se pohybuje kolem 6720 hodin 

k1 náběhový součinitel časového využití (u nově nasazovaných strojů)=0,95 

k2 náběhový součinitel výkonového využití (ovlivněn zapracovaností osádek, záběhu 

stroje aj.)=0,95 

Uplatnění součinitelů k1 a k2 je nutné zejména při stanovení výkonnosti nově nasazených 

dobývacích strojů.  

κ součinitel poruchovosti – je vyjádřen poměrem doby trvání poruch tpo na 

kolesovém rýpadle k době trvání čistého provozního času rýpání tr 

r

po

t

t

  k=0,0323 viz příloha 3. 

κ´ součinitel prostojovosti vyjadřuje vliv lepivosti nebo kusovitosti zemin, způsobující 

prostoje dobývacího stroje 

r

prostojů

t

t
´   k’=0,0246 viz příloha 4. 

Pracovní plošiny v uhlí 

Podle popisu tohoto ložiska průměrná tloušťka uhlí je 23 metrů a maximální tloušťka je 76 

metrů. Používám metodu řezu vertikální štěpin lávkováním  /běžné v praxi/ .  

Hb=n*Hjr  Hb =4*5,25 =21 (meter) 

Hjr =0,5*Dk = 0.5*10,5= 5,25 (meter) 

Požadavek  Hddrmax >Hb   25>21 se splnilo.  

Kde: 

Hb  výška bloku 

Hjr  výška jednoho řezu 

Dk  průměr kolesa  = 16m 
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Hddrmax maximální dosah dobývání rýpadla = 36m 

γ  sklon bloku =60
o
 /podle tabulky Protodjakonovo roztřídění hornin a součinitele 

pevnosti fp/ 

B šířka bloku při 60
o
 otáčení = 43 metrů /závisí na délce výložníku a stanovil 

geometrický /  

Pasová doprava a zakládač  

Firma Takraf vyrobil kolesové rypadlo SRs 4000 36/2,5  2 ks pro hnědouhelné lomy 

Amynteon, Řecko a 1 ks pro hnědouhelné lomu Beržozovsky, Rusko. Poslední bylo pro 

hnědouhelné lomy, Bulharsko v roce 2005. V těchto lomech pracuje DPD a zakládač 

dohromady jako technologický celek. Šířka pásu je 2,4 m, maximální rychlost pásu dnes 

dosahuje až 6,1 m / s v měděných dolech.  Model zakládač A2RsB 3800/195 má výkonnost 

6650 m
3
.hod

-1
.  

Délka pásu bude maximálně do 6 kilometrů podle tvaru ložiska Tavantolgoi.  

Navrch problematiky a navrch tohoto  problematiky: 

Pevnost hornin a uhlí ložiska: 

Měrný rypný odpor podle vzorce: 

rpDpDQ

DQN

SPLstřF
59,1

..232

.
19,2

                                          (kN.m
-1

) 

N – výkon motoru kolesa (kW) 

Q – hodinový výkon rýpadla (m
3
.h

-1
 r.z) 

D – průměr kolesa (m) 

p – počet výsypů za minutu (min
-1

) 

r – poloměr zaoblení korečku (m) 

γ – měrná hmotnost rozpojované zeminy (t.m
-3

) 

Maximální měrná rypná síla pro těžbu skrývkové horniny podle technických parametrů je 

140 kNm
-1

 a pro uhlí 123 kNm
-1

. A podle popisu hornin lomu Tavantolgoi, nadložní 

zeminy mají další parametry: 



Sarangerel Tamir - Další využití uhelného lomu “Tavantolgoi„ 

 

HGF VŠB – Technická Univerzita Ostrava                                                                                                      29 

 

 Světlý a hnědý gravelit je silně zvětralé, má hmotnost 2,22-2,7 tun/m
3
, vlhkost 1,52 

– 1,9%, pevnost 80-130 kg/sm
2
 a tlakové pevnost 94-768 kg/sm

2
.   

 Okysličený aleurolit běžně se vyskytuje na území ložiska. Velikost hmotnosti je 

2,31 – 2,34 g/cm
3
, vlhkost 1,68 – 1,74%, tlakové pevnost 105- 405 kg/cm

2
.  

 Skrývkové horniny bez zvětrávaní obsahuje štěrkový písek, gravelit, aleurolit a 

černé uhlí.  Nachází se v hloubce 15-45 metrů pod povrchem. Tlakové pevnost 240 

– 955 kg/cm
2
, hmotnost 2,43 – 2,47 g/cm

3
 a vlhkost 0,23 – 2,79%. 

 Aleurolit má hmotnost 2,32 – 2,39 g/cm
3
,  vlhkost 0,34 – 4,93%, tlakové pevnost 

233 – 955 kg/cm
2
.  

Nejpevnější materiál v skrývkové hornině je aleurolit. Má tlakovou pevnost 233 – 955 

kg/cm
2
  a model velkého stroje je SRs 4000 36/2,5 . 

N – výkon motoru kolesa = 2100 (kW) 

Q – hodinový výkon rýpadla = 11000 (m
3
.h

-1
 r.z) 

D – průměr kolesa = 16 (m) 

p – počet výsypů za minutu =57,5  (min
-1

) 

r – poloměr zaoblení korečku =1,3 (m) 

γ – měrná hmotnost rozpojované zeminy = 2,39 (t.m
-3

) 

F= (232*2100-11000*16*(2,39/2,19))/((11000*16*57,5)
0,5

+1,59*11000*1,3) 

F =11.4 (kN.m
-1

) 

 

Hmotnost uhlí je 1.42 g/cm
3
, vlhkost 5-8% pevnost proti tlaku 106.8 – 224.4 kg/cm

2
,  a 

model velkého stroje SRs 1602, 25/3,0. 

N – výkon motoru kolesa =1000    (kW) 

Q – hodinový výkon rýpadla = 3600   (m
3
.h

-1
 r.z) 

D – průměr kolesa = 10,5    (m) 

p – počet výsypů za minutu=76    (min
-1

) 

r – poloměr zaoblení korečku=1,0   (m) 

γ – měrná hmotnost rozpojované zeminy= 1,42  (t.m
-3

) 

F=(232*1000-3600*10,5*(1,42/2,19))/((3600*10,5*76)
0.5

+1,59*3600*1)=28 (kN.m
-1

) 

Podle uvedených výpočtů. Proto nebudou žádné problémy při těžbě z hlediska rypného 

odporu. 
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Ve obtížných podmínkách – silně povětrnostní podmínky a zemětřesení 

Jelikož je oblast ve stepích a vítr dosahuje rychlosti až 17m/s, je tu možnost, že vítr bude 

ovlivňovat funkčnost zařízení, dopravy a dobývání. Obvykle vítr v této oblasti má rychlost 

5 až 10 m/s, tudíž je v silných povětrnostních podmínkách ve srovnání s dalšími oblasti. 

Může docházet při pásové dopravě k odfouknutí materiálů a prachových částic a mít 

negativní vliv na životní prostředí. Tento problém lze vyřešit tím, že se použije střešní 

krytiny.  

Obrázek 6 - Pásová doprava s střešní krytiny. 

 

 

Kolem ložiska v zimě dosahuje průměrnou teplotu -15
о
. V Kazachstánu v černouhelných 

lomech Ekibastus provozují zařízení společnosti Takraf, model SRs 1602,  SRs 2000, 

v podobných podmínkách již 30 let. Toto je důkazem, že i v naších podmínkách zařízení 

bude fungovat bez dalších obtíži. 

 

V oblasti ložiska zimy začínají brzy a trvají dlouho, někdy minimální teploty dosahují -40 

až -44
о
. Proto je tu možnost, že dojde k zmrznutí skrývkových hornin. V tomto případě je 

nutné použít jiné zařízení, které fungují v těchto extrémních podmínkách. Ale podle 

geologického popisu na povrchu ložiska až do hloubky 5 metrů je suché, protože 

nevyskytují vodní páry a toky. Proto zde nedochází ke zmrznutí a zároveň než dojde 

k zmrznutí hornin pod těch 5 metrů, trvá zmrznutí nějakou delší dobu. 

  

V případě ztížených podmínek zmrznutí podle vyzkoušených metod: 

1. Vyměnit korečku kolesového rypadla na řetězovou dnovou korečku. 
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Obrázek 6 – korečku řetězovou dno 

 

 

2. Podle tvrdosti zmrznutí dochází k zpevnění půdy a náplň korečky horninami se 

snižuje. Proto je nutné instalovat korečky bez dna mezi původními korečky.  

 

Obrázek 7 – korečky bez dna 

 

3. Dobývání pomocí trhací práce. 

Obrázek 8 - Dobývání pomocí trhací práce 

 

 

4. Dobývání pomocí rozrývače. 

Obrázek 9 - Dobývání pomocí rozrývače 

 

 



Sarangerel Tamir - Další využití uhelného lomu “Tavantolgoi„ 

 

HGF VŠB – Technická Univerzita Ostrava                                                                                                      32 

 

5. VÝHODY NEVÝHODY JEJICH NASAZENÍ 

V případě, že by vyskytovaly informace o nákladech za 1 tun těženého uhlí, počtů 

pracovníků v provozu a spotřebě energie provozovaných zařízení v České republice 

veřejné, tak jsem měl v úmyslu srovnat ji s využitím cyklické technologie. Bohužel tyto 

informace firmy neposkytují a jsou tajné pro vnitropodnikové použití, nepodařilo se mi je 

sehnat. 

V případě výkonnosti těžby uhlí 3milion tun za rok pomocí lopatových rypadel od 

společnosti CAT model 345LC, obsah korečky 3,5m
3
, je potřeba mít v provozu 2 rypadlo 

pro těžbu uhlí a 4 rypadel pro těžbu nadložních hornin.  Pro přepravu těchto uhlí a hornin 

těžené těmito 6 rypadel bude potřeba 29 dumpery s nosnosti 45t na každého. Spotřeba 

benzínů za rok činí 10724 mil. tugriků, mzdové náklady provozních pracovníků 1977,9 

mil. tugriků a provozní náklady na těžbu 1 tonu materiálů 1800 tugriků bez náklady těžbu 

skrývku. A reálně náklady s náklady těžbou nadložních hornin je 8200 tugrik. 

Samozřejmě používáni kontinuální technologie, to dojde k sníženi spotřeby energií a 

zaměstnanců. Také se zvětší výška řezu, šířka postupu, a to vede k zvětšení časového 

využití. Hlavně k snížení nákladů za 1 tun produktu. 

Tabulka 6 – Srovnaní mezí kontinuální technologie a cyklické technologie 

Srovnaní 

 Cyklické  Kontinuální 

Roční výkonnost lomu  3 milion tun 20 milion tun 

Spotřeba zaměstnanců provozu 

Při těžbu Lopatové rýpadlo 6*3=18 Kolesové rypadlo 2*3*3=18 

Při dopravu Řidič dumpery 29*3=87 DPD 3*3=9 

Počet lide 105 27 

Spotřeba energií provozu 

 Lopatové rýpadlo 42 litr hod.
-1

 Kolesové rypadlo A kW hod.
-1

 

 Dumpery 55 litr hod.
-1

 DPD B kW hod.
-1

 

Celková potřeba provozu 13,42 milion litr. 12,73 milion $ (A+B)*6720=C kW, E milion $ 

Naklad za 1 tun produkt 6 $  

Kurz měny: 1$ = 1370 tugrik a 1$ = 19,1 kč.  
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6. ZÁVĚR 

 

Ve své práci jsem shromáždil nejrůznější poznatky o ložisku Tavantolgoi, protože jsem se 

snažil zjistit, zda je nebo není možné toto ložisko těžit. Mnoho informací, které by pomohl 

vše zhodnotit, jsou mi bohužel nedostupné. Soustředil jsem se tedy na zhodnocení zásob, a 

orientační návrh technologie těžby. Výsledky, které jsem výpočty získal, ale ukazují, že by 

bylo zapotřebí provést nějaké praktické zkoušky, které ukáže, zda vypočtené hodnoty 

dobré. 

Výpočty ukazují, že největší rypný odpor nadložních hornin a uhlí se pohybují v rozsahu 

technických parametrů. To znamená, že by bylo možné na ložisku Tavantolgoi nasadit 

kontinuální technologii těžby, která je výhodná z několika pohledů. Jednak se jedná o to, 

že při větším výkonu těžby se obecně snižují náklady na spotřebované energie a také počet 

zaměstnanců, kteří jsou potřební na zajištění provozu je menší. To se může odrazit i v 

řešení problému, kde získávat kvalifikované pracovní síly. Je možné, že mnoho 

zaměstnanců bude třeba pro tuto práci teprve připravit. Pokud se využijí výhody 

kontinuální technologie je možné potom počítat se snížením nákladů na jednu tunu 

vytěženého užitkového nerostu, v tomto případě se jedná o uhlí. Bohužel vzhledem k tomu, 

že nebylo možné celkově zhodnotit ekonomické aspekty nasazení kontinuální technologie 

nemohl jsem srovnat tyto náklady s náklady na cyklickou těžbu.  

Dalším problémem, kterým jsem se též zabýval je i problém nasazení těchto strojů v 

těžkých pouštních podmínkách pouště Gobi. Velké tepelné rozdíly a vysoké hodnoty 

rychlosti větru, mohou při použití kontinuální technologie způsobit totální výpadek  

těžby. Při použití kolové dopravy je možné počítat s tím, že výpadem jednoho z 

dopravních prostředků je možné nahradit jinými dumpery a tím pokračovat v těžbě, i když 

s dočasně menším výkonem. Je tedy jedním z nejdůležitějších úkolů, pro případný návrh 

těžby pomocí kontinuální dopravy řešit zabezpečení plynulosti těžby i v těžkým 

podmínkách. 
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