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 Anotace 

Předložená práce se zabývá návrhem na modernizaci těžby v ložisku 

Podhorní Újezd. Hlavním důvodem vedoucím k modernizaci těžby, byla snaha o 

změnu způsobu při rozpojovnání, kdy původní technologie pomocí trhacích prací 

malého rozsahu, bude nahrazena mechanickým způsobem rozpojování pomocí 

řetězové pily. Práce posuzuje a porovnává parametry dvou nejvhodnějších a 

dostupných řetězových pil na našem trhu, přičemž doporučí tu řetězovou pilu, která 

bude pro daný provoz nejvhodnější. 

Klíčová slova: pískovec; lom; pila; kolový nakladač 

 

 

Annotation 

Submitted work deals with the project of mining modernization in the deposit 

Podhorní Újezd. The main mason for mining modernization was an effort to change 

the way of disconnecting while the original technology using tearing works of small 

expanse will be replaced by the mechanical way of disconnecting using chain saw. 

Work judges and compares parameters of the two most suitable and accessible 

chain saws in domestic market and reccomends the one, that is for the concrete 

operation the most suitable. 

Key words: sandstone; quarry; saw; wheel loader 
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1. Úvod 

Předložená práce se zabývá návrhem na modernizaci těžby v ložisku 

Podhorní Újezd. Změna způsobu rozpojování dosavadním systémem bude 

nahrazena progresivnější metodou pomocí řetězových pil. Metoda je šetrná 

k životnímu prostředí, vede k nižším nákladům na težbu a k urychlení výrobního 

procesu. Práce posuzuje a porovnává parametry dvou nejvhodnějších a 

dostupných pil na našem trhu, přičemž doporučí tu řetězovou pilu, která bude pro 

daný provoz nejvhodnější. Dále se zde navrhuje kolový nakladač, který bude 

vyhovovat podmínkam v dané lokalitě. 

 

 

Obr. 1 Umístění lomového provozu Podhorní Újezd na mapě ČR 
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2. Geologie 

2.1 Charakteristika ložiska 

Předmětné ložiskové území leží v severovýchodních Čechách, okrese 

Jičín, na katastrálním území obce Podhorní Újezd, přibližně 7 km západně od 

města Hořice v Podkrkonoší. Území je zobrazeno v generelní topografické mapě 

1:25 000 M-33-56-C-c (Ostroměř). (Obr. 2) Lokalita je velmi dobře komunikačně 

přístupná. Obec Podhorní Újezd je pak při svém jihovýchodním okraji napojena na 

státní silnici Hradec Králové – Hořice – Jičín. (Příloha 1) Nejbližší železniční 

stanice je vzdálena přibližně 2 km jižně od uvedené státní silnice. Významnější 

železniční uzel je pak v Ostroměři. [3] 

 

 

Obr. 2 Ložisko Podhorní Újezd 
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 Z hlediska morfologického leží lokalita na jižním svahu hřbetu 

protaženého východozápadním směrem, který se poměrně prudce zvedá z okolní 

roviny. Tento hřbet je označován jako Hořický hřbet nebo také Chlum. Vlastní 

ložisko kvádrových pískovců leží na jižním svahu Hořického hřbetu, v němž je 

surovina odkryta bezprostředním jižním sousedstvím lokality třech lomů Pácal, 

Šulc a Zadní. Těženou surovinou jsou jemnozrnné kvádrové pískovce, které tvoří 

celkem monotónně uspořádané lavice. Ložiskové těleso má podobu zhruba desky 

uklánějící se mírně směrem po svahu. Ložisko je dobýváno ve dvou dobývacích 

prostorech. Je to DP Podhorní Újezd a DP Ostroměř. (Příloha 2) [2] 

2.2 Úložně geologické poměry 

Generelní profil ložiskem, sledovatelný velmi dobře zejména v severní 

stěně lomu lze charakterizovat takto :  

· Skrývka: a) „měkká“ – kvartérní uloženiny (hlíny, písky s úlomky 

zvětralého pískovce) o mocnosti cca 1 m. 

                           b) „tvrdá“ – je tvořena deskovitě odlučným cenomanským 

pískovcem o mocnosti 1-2 m a špatně blokovitým pískovcem. 

Celková mocnost skrývky je proměnlivá s mírným nárůstem směrem na 

západ a v průběhu těžby se mění. V posledních letech těžby se pohybuje od 2,5 – 

6 m. (Obr. 3) 

· Surovina:  

Kvádrové křemenné pískovce cenomanského stáří, tvořící většinou 

monotónní pravidelně uspořádané lavice o mocnosti místy cca 1 m, ojediněle  

„monolitní stěny“ o mocnosti cca do 4 m. Ve stěně lze rozeznat 4 až 6 

výraznějších pískovcových lavic. V rámci suroviny se vyskytuje nepravidelná 
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poloha, označovaná místními kameníky jako „shnilka“, která je sice horší kvality, 

avšak těží se a zpracovává. Stratigraficky celé souvrství náleží mořskému 

cenomanu. 

· Podloží suroviny:  

Na bázi přechází pískovce z bělavého až béžového do rezavě hnědého až 

červenohnědého. V podloží suroviny se vyskytují místy intenzivně rezavě hnědé 

pískovce a tmavé jílovito-písčité sedimenty (jílovité pískovce, černé jílovité lupky, 

jílovce, místy uhelné, víceméně písčit a slídnaté). Ojediněle se zde vyskytl 

bělošedý bazální slepenec, který zřejmě vyplňoval izolované lokální deprese 

v permu. Tyto podložní horniny náležejí sladkovodnímu Cermanu, jehož celková 

mocnost se zde pohybuje od 1,8 – 3,3 m. Podložím křídových vrstev jsou 

sedimenty permského stáří. (Příloha 3) [2] 

 

Obr. 3 Severní stěna lomu 
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Hydrogeologické poměry jsou jednoduché. Surovina představuje dobře 

průlinově i puklinově propustné horniny a nachází se nad úrovní místní erozivní 

báze. Povrchová voda, která prosakuje pískovci, stéká po mírně ukloněném 

nepropustném písčitojílovitém podloží k jihu, kde se v nejnižší části lomů v malé 

míře hromadí. Přítoky však nejsou velké a těžbě nečiní žádné potíže.[2] 

2.3 Petrografická charakteristika pískovců 

Pískovce řadíme mezi psamity, které reprezentují nejvýznamnější skupinu 

klastických sedimentů. Hlavní složkou jsou klastická zrna o velikosti 0,05 – 2 mm. 

Zrna jsou spojena jílovitým tmelem, s příměsí železitého pigmentu a ojediněle 

glaukonitu. Pískovce jsou většinou bílošedé barvy se žlutým odstínem[1] 

2.4 Současný stav prozkoumanosti zásob 

Současný stav prozkoumanosti zásob na ložisku uvádí tabulka 1, 2. 

(Příloha 4)  
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Tab. 1 Pohyb zásob v DP Ostroměř 

Zásoby Stav 
zásob k 

1.1. 
2011 

Úbytek zásob Změny zásob Stav 
zásob k 
31.12. 
2011 

Měrná jednotka v 
m3 

těžba ztráty odpisy 
průzkum, 
otvírka, 
příprava 

přehodnocení 
předání, 
převzetí 

bilanční 
prozk. 

volné 27 788 000 0           788 000 

vázané 28                 

bilanční 
vyhled. 

volné 29                 

vázané 30                 

bilanční celkem 31 788 000 0           788 000 

nebilan. 
Prozk. 

volné  32                 

vázané 33                 

nebil. 
vyhled. 

volné 34                 

vázané 35                 

nebilanční 
celkem 36                 

Zásoby v DP 37 788 000 0           788000 

Vytěžitelné 
zásoby 38 788 000 0           788 000 

 

Tab. 2 Pohyb zásob v DP Podhorní Újezd 

Zásoby Stav 
zásob k 

1.1. 
2011 

Úbytek zásob Změny zásob Stav 
zásob k 
31.12. 
2011 

Měrná jednotka v 
m3 

těžba ztráty odpisy 
průzkum, 
otvírka, 
příprava 

přehodnocení 
předání, 
převzetí 

bilanční 
prozk. 

volné 27 1125100 2000           1123 100 

vázané 28                 

bilanční 
vyhled. 

volné 29                 

vázané 30                 

bilanční celkem 31 1125100 2000           1123 100 

nebilan. 
Prozk. 

volné  32                 

vázané 33                 

nebil. 
vyhled. 

volné 34                 

vázané 35                 

nebilanční 
celkem 36                 

Zásoby v DP 37 1125100 2000           1123 100 

Vytěžitelné 
zásoby 38 1125100 2000           1123 100 
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3.  Stávající technologie dobývání na lomu Podhorní 

Újezd 

3.1 Způsob otvírky, přípravy a dobývání 

V rámci POPD bude prováděna klasická těžba blokového pískovce 

metodou strojní – těžbou suroviny z těžebního řezu za pomocí trhacích prací 

malého rozsahu. 

Na těžebně nebude mimo úpravy bloků surovin k možnosti naložení bloků 

surovin, prováděna žádná úprava vytěžené suroviny, všechny bloky budou 

postupně převáženy do zpracovatelského závodu v Ostroměři a to pomocí 

nákladních automobilů. [4] 

Tato metoda je používaná od I. Světové války. Po provedení kvalitního 

rozvodu elektrické energie a stlačeného vzduchu, je možné provádět tuto činnost 

ne více než 5–ti pracovištích. Rozdělení lomu je přirozené, podle blokovitosti a 

uložení vrstev těžené suroviny. 

Celou činnost můžeme rozdělit do následujících činností: 

· Projekční a přípravná činnost  

· Odlesňovací práce  

· Skrývkové práce  

· Přípravné práce  

· Vlastní těžební  
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· Sanační a rekultivační práce  

Projekční a přípravná činnost – po schválení tohoto POPD je projekční 

činnost provedena a přípravná činnost spočívá ve vytyčení plánovaného záboru 

v rámci skrývkové činnosti 

Odlesňovací práce – tyto práce provede odborná firma vlastníka pozemků, 

tj. LS Hořice  

Skrývkové práce – tyto budou prováděny postupně vždy po potřebné 

ucelené části v rámci celé porubní fronty. Skrývkové práce budou prováděny 

pomocí běžné techniky pro zemní práce. Skrývkové materiály budou ukládány na 

výsypky. Jedna z výsypek je mimo dobývací prostory a bude pouze 

dorekultivována. 

Přípravné práce – mezi ně se počítá dočistění suroviny na platech po 

provedených skrývkách a příprava na vrtání. Tyto práce budou také prováděny 

pomocí běžného pracovního nářadí a nástrojů. 

Vlastní těžební rekultivace – těžba bude prováděná, jak již bylo výše 

zmíněno, postupným oddělování suroviny z těžebního řezu pomocí vrtacích a 

trhacích prací. Po provedené kvalitní přípravě těžebního plata – lavice – t j. její 

očištění a zarovnání, následuje připravení a nastavení vrtacích souprav. 

Předvrtání je prováděno pomocí vrtacích souprav typu SPHERKAL TY 24 C nebo 

typu obdobných a pneumatických vrtacích kladiv VK-15 a VK-19. Po provedení 

vyvrtů jsou tyto na základě technologického postupu trhacích prací malého 

rozsahu naplněny trhavinou (seznam povolených typů trhaviny je součástí 

technologického postupu trhacích prací stejně jako povolená rozněcovadla a 

pomůcky). Po provedení odpalu je blok uvolněn z težební stěny. Podle jeho 

rozměrů je nadále uvolňován pomocí vrtacích kladiv a klínů nebo, vyhovuje-li 

bloku, pak je nakládán na expediční vůz. (Obr. 4) 
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Obr. 4 Sekundární rozpojování pomocí klínů 

 

Sanační a rekultivační práce – tyto práce jsou postupně prováděny 

v souvislosti a v závislosti na postupu těžby. Byl vypracován kvalitní Plán 

rekultivace, který je rozdělen do několika etap. Etapa IV je v podstatě etapa po 

době splatnosti POPD  řeší již zalesnění celého zbytku lomu. V I. etapě se jedná o 

rychlou výsadbu rychle rostoucích dřevin v rámci jižní hranice vytěženého 

prostoru. Jedná se o založení dočasného pásu dřevin, který hlavně vizuálně a 

potom i hlukově oddělí pracoviště lomu od ostatních pozemků. Napomůže také 

k zadržení prašnosti. V dalších dvou etapách bude probíhat rekultivace na 

odvalech a to jejich západních částech. Těžební organizace bude postupovat 

podle schváleného plánu rekultivace a zároveň provede tvorbu finanční rezervy 

v rozsahu prováděných prací, t.j.pro rozsah I. – III. Etapy plánované činnosti. 

Tvorba rezervy na IV. Etapu bude součástí dalšího POPD. 
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Poslední etapou budou další projektové práce na dalším postupu těžby 

v rámci DP Ostroměř a DP Podhorní Újezd, popř. Plánu zajištění či likvidace. [4] 

3.2 Dobývací metody 

Težební práce jsou plánovány jako přímé pokračování současné povolené 

těžby, t.j.v jednom těžebním řezu s těžební úrovní dle morfologie terénu v rozmezí 

od 330 m n. m. do 352 m n. m. Vlastní těžební řez je rozdělen na jednotlivá 

pracoviště a generální postup těžby je východně, s postupem 30 m a hlavně 

severním směrem s postupem v rozmezí od 30 do 110 m. Težební fronta se bude 

pohybovat v rozmezí 11Om. 

Skrývkový řez bude odtěžován průběžně a postupně s ohledem na postup 

težebních prací tak, aby minimální předstih skrývkového řezu byl před těžebním 

v hodnotě 5m. Vyjímku tvoří dotěžování k hranicím povolené těžby, kde je možné 

se přiblížit na vzdálenost 3m. 

Využívaná je zde klasická metoda těžby bloků suroviny povrchovým 

způsobem za pomocí trhacích prací malého rozsahu. Podle zpracovaného 

technologického postupu trhacích prací je provedeno navrtání bloků. Vlastní 

uvolňování od stěny je prováděno pomocí schválených trhavin. [4] 

3.3 Parametry skrývkových řezů 

Skrývkové práce jsou prováděny v jednom řezu o průměrné mocnosti do 

4m. Pro účely provádění skrývkových prací tak, aby byl dodržován bezpečnostní 

předpis o výšce skrývkového pracovního řezu, bude využito univerzální rypadlo 

KOMATSU, typ PC-240 NCL nebo stroj podobného typu. Generální svah 

skrývkového řezu se při jednom řezu neurčuje. Rozměry skrývkového řezu budou 

– výška do 4m, šířka od 150 do 100 m a postup od 25 do 120m. 
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Těžební řez bude podobných rozměrů – s šířkou od 100 do 150m, 

postupem od 25 do 120m. Výška bude proměnná do 12 m. Počva těžby se bude 

pohybovat od 330m n. m. do 352 m n. m. dle morfologie ložiska. Vlastní těžební 

řez bude rozdělen přirozeně na těžební pracoviště a těžební stupně budou 

vytvořeny využitím základních puklinových systémů jako doposud. 

Ukládání skrývkového a výklizového materiálu bude také, jako doposud 

prováděno na zřízené výsypky s označením B a C v ploše dobývacích prostorů. 

Ukládaní skrývkového a výsypkového materiálu se provádí navezením vrstvy 

hrubého výkazového materiálu a jeho následném překrytí skrývkovým materiálem. 

Výsypky jsou kvalitně založeny a vykazují výšku cca 17 m, resp. Cca 10 m. 

Navážení a zakládání výsypek je prováděno pomalým způsobem, což předurčuje 

kvalitní založení nevznikají prohlubně, neboť materiál je hutněn a v průběhu 

mezidobí ukládání další vrstvy je dostatečně uložen. 

Ukládání na výsypky je prováděno postupným navážením nákladními 

automobily a pote dorovnání pomocí zemních strojů.[4] 

3.4 Mechanizace, důlní doprava 

Z mechanizačních prostředků se na lokalitě bude používat klasická strojní 

technika pro zemní práce tj. buldozérů, čelních kolových nakladačů, lopatového 

rypadla na kolovém nebo pásovém podvozku a nákladních automobilů, dále pak 

plazové jeřáby RDK-280 pro možnost nakládky vytěžených bloků suroviny 

k možnosti odvozu do zpracovatelského závodu. (Obr. 5) 
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Obr. 5 Lopatové rypadlo a nákladní automobil 

. 

Důlní doprava je prováděna pomocí nákladních automobilů a to po 

technologických komunikacích na zpevněnou komunikaci výjezdem na silnici 

v rámci výjezdu z areálu kamenolomu a s připojením na státní silniční síť, v rámci 

výjezdu na silnici I. třídy Jičín – Hradec Králové. 

Pro možnost provádění vrtacích prací a dočisťování prací pomocí 

stlačeného vzduchu, je v kamenolomu stabilní kompresovna a proveden rozvod 

vzduchu k jednotlivým pracovištím.  
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Materiálem nutným pro provoz kamenolomu je kamenolom zajišťován 

pomocí nákladních a osobních automobilů. Zajištění provádí příslušní pracovníci 

vlastní těžební organizace, popř. dodavatelé. 

V rámci provádění těžebních prací jsou využívány trhaviny a 

rozněcovadla. Ta jsou bezpečně uskladněna a uložena v rámci objektu skladu 

trhavin, který se nachází v areálu kamenolomu, naproti sociální budovy. Je řádně 

vybaven bezpečnostním zařízením a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

Sklad výbušnin e rozněcovadel v rámci kamenolomu Podhorní Újezd má 

obložnost 400 kg černého prachu a 200 kg ostatních povolených trhavin. Zároveň 

je zde povoleno skladovat 1000 kusů rozněcovadel.[4] 

3.5 Úprava a  zušlechťování 

· Způsob dopravy k úpravě a zušlechťování: 

Surovina je odvážena mimo areál kamenolomu a to do zpracovatelského 

závodu v Ostroměři do vzdálanosti 4 km. Na těžebně dochází pouze k úpravě 

velikosti bloků suroviny pro možnost úpravy. Vlastní úprava a zušlechťování je 

prováděno v závodě KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o. v Ostroměři, kam jsou surové 

bloky dováženy pomocí nákladních automobilů. Zde pak dochází ke zpracování na 

výrobky hrubé a ušlechtilé kamenické výroby. 
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Obr. 6 Úprava materiálu na těžebně 

 

· Využití vydobytých nerostů: 

Využito bude všech vytěžených surových bloků blokově těženého 

křemenného kvádrového pískovce. 

· Technologie  úpravy a zušlechťování: 

V rámci úpravny v Ostroměři dochází ke zpracování surových bloků 

pomocí řezacích a brousících strojů na finální výrobky ( dlažební a obkladové 

desky, masivní prvky, obklady atd. ). 
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· Množství a kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování 

Z celkového množství je použito 90 % jako surové bloky a z nich poté 

vyráběny výrobky ušlechtilé kamenické výroby a zbylých 10 % je využito jako 

záhozový nebo skolový kámen.  

 

 

Obr. 7 Využití těženého materiálu na hrubou kamenickou výrobu 

 

· Množství a uložení odpadu 

V rámci plánovaného objemu roční těžby se jedná o 65 % odpadů z těžby. 

Tento materiál je ukládán na výsypky. Tato surovina není možná již nadále 

zpracovávat z důvodu nevyhovující kvality ani na surové bloky, ani na soklový 

nebo záhozový kámen. To způsobuje hlavně tektonické porušení a dále nízký 

parametr součinitele mrazuvzdornosti. Tím je ovlivněno co největší využití 

vytěžené suroviny ve zpracování v hrubé nebo ušlechtilé kamenické výrobě. 
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· Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod 

V rámci těžebn je zpracován havarijní plán, který v obecné, 

pohotovostní,operativní a grafické části řeší jednotlivé možnosti vzniku provozních 

nehod a havárií. Jsou zde obsaženy a řešeny všechny předvídatelné druhy 

havárií. Havarijní plán a s ním související Dopravní řád a technologické postupy  

prcovní postupy, zajišťují postupu při řešení případné provozní nehody či havárie. 

Vlastní těžebna nevykazuje žádnou, předem známou indícii, ktrá by vedla 

ke vzniku provozní nehody. S ohledem na prováděnou technologii a techniku 

těžby se jedná pouze s provozem související běžnou možnost vzniku provozní 

nehody, která je v každém podobném kamenolomu. Její znemožnění je prováděno 

dodržováním bezpečnostních předpisů a provozní dokumentace a prevencí. [4] 
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4. Návrh modernizace způsobu blokové těžby   

V této diplomové práci je řešen návrh modernizace těžby. V lomu se těží 

blokově a tak jsou zde srovnány dvě řetězové pily od firmy Fantini a Bentti 

Macchine a dále návrh na nejvhodnější  kolový nakladač. 

4.1 Benetti Macchine – řetězová pila Model CSM 962 

S řetězovou pilou lze provádět za sucha vodorovné a svislé řezy, ve 

vápencových, mramorových a pískovcových lomech. (Obr. 6) Všechny pohyby 

stroje jsou kontrolovány oboustrannými hydraulickými převodovými systémy, které 

umožňují kontinuální nastavení rychlosti. (Příloha 5)  

 

Obr. 8 Řetězová pila – Benetti Macchine 
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Tab. 3 Technická data 

Celkový instalovaný elektrický výkon 53 kW 

Váha stroje 7 000 Kg 

Váha 1 ks kolejnice o délce 3m 900 Kg 

Otáčky řetězu od 0,1 do 1,2 m/sec 

Příčná rychlost vozíku při řezání od 0 do 13 cm/min 

Kapacita hydraulické nádrže na olej 300 l 

Kapacita nádrže na mazání 25 kg 

 

Ovládání stroje je přes elektrický kontrolní panel s tlačítky a electroventily 

na hydraulické jednotce. 

Stroj je také vybaven dvěma tlačítky pro dálkové ovládání kontrolního 

panelu. 

             Stroj je vybaven :  

· 3 kusy kolejnic o délce 3m 

· Chladícím systémem 

· Vyztuženým rámem pro zvedání 

· 4 hydraulickými válci pro rychlé polohování 

· 1 sadou klíčů 
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Obr. 9 Řetězová pila v řezu 

 

4.2 Fantini 

Řetězové pily od firmy Fantini jsou vhodné pro dobývání v prostorných 

kamenných lomech. Je vhodný pro všechny typy hornin s různou tvrdostí až na 

žulu. (Obr. 8) 
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Obr. 10 Řetězová pila Fantini – serie 50.90 

 

Elektro – hydraulika kontroluje výkon a rychlost řezání v různých 

operativních podmínkách. 

· Pro horizontální a vertikální řezání 

· Pro suché řezání 

· Řezání do hloubky až 5, 10 m 

· Řetězové otáční se přizpůsobuje podmínkám řezání 

· Vzduchové ochlazení pro hydraulický obvod 

· Ovládací panel (kabel, nebo dálkové ovládání) 

Tab. 4 Technická data 
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Celkový instalovaný elektrický výkon 50 KW 

Váha 5 200 kg - 5 700 kg 

Rozměry 3 160 x 1 840 x 1 700 mm 

Úhel rotace pily 180° 

Otáčky řetězu 0 - 0,7 m/s 

Příčná rychlost vozíku při řezání 0 - 13 cm / min 

Šířka řezu 38 mm 

 

4.3 Komatsu – kolový nakladač WA 470 – 6 

Charakteristiky nového motoru Komatsu SAA6D125E – 5 pro WA470-6 

představuj vyšší otáčivý moment, lepší vlastnosti při nízké rychlosti, vynikající 

reakce škrtící klapky a moderní elektroniku. Výsledkem je bezkonkurenční 

produktivita a nižší spotřeba paliva. Motor má výkon 203 kW při pouhých 2000 

ot./min a poskytuje točivý moment 1360 Nm při pouhých 1.400 ot./min. Firma 

Komatsu jej vyvinula a vyrobila v souladu s nejvyššími technickými a kvalitními 

standardy, které zaručují maximální spolehlivost a životnost bez ohledu na 

obtížnost provozních podmínek. (Obr. 9) 
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Obr. 11 Kolový nakladač – Komatsu WA 470 

 

· Chlazený systém pro těžký provoz 

Chlazené výfukové plyny jsou vracen zpět do válců, čímž zabraňují 

vytváření kyslíku a dusíku během spalování a tím snižuje emise Nox, minimalizuje 

tepelné namáhání motoru a snižuje spotřebu paliva. 

· Elektronický kontrolní systém 

Elektronický kontrolní systém Komatsu monitoruje výkon stroje, 

optimalizaci emisí, efektivitu spotřeby paliva a hladiny hluku i v extrémních 

pracovních podmínkách. 
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· Vzduchový chladící systém přívodu vzduchu 

Chlazením stlačeného vzduchu dodávaného turbokompresorem do válců 

tento systém optimalizuje efektivitu spalování, snižuje emise a zvyšuje výkon 

motoru. 

· Ovládání 

WA470-6 je vybaven jak v hydraulickém systému, tak i v systému řízení 

čerpadly s proměnným průtokem Tato čerpadla dodávají přesně požadované 

množství oleje a tím podstatně snižují spotřebu paliva. Hydraulický systém 

Komatsu CLSS umožnuje  mimořádně přesné ovládání pracovního příslušenství a 

zajišťuje, že lžíce, výložník a hydraulicky ovládána příslušenství mohou bez 

problému pracovat současně. 

· Nakládání a pojezd s uzávěrou měniče momentu 

Volitelný systém uzávěry měniče točivého momentu zajišťuje vysokou 

produktivitu a efektivitu využití paliva při nakládání a přepravě na krátké 

vzdálenosti. Obsluha může tento systém zapnout ze třetího nebo čtvrtého 

převodového stupně. Systém díky vyšší trakční síle zřetelně zvyšuje rychlost 

pojezdu, zejména při jízdě do kopce. Zároveň také odstraňuje ztráty v měniči a tím 

snižuje spotřebu paliva. 

· Šířka pneumatik a rozvor kol 

Pneumatiky o šířce 2300 mm a rozvor kol 3450 mm poskytují stroji dobrou 

stabilitu dostačující k práci na nerovném terénu  a umožňující rychlé cykly 

nakládky a přepravy s minimálním množstvím vysypaného materiálu. Při natočení 

řízení o 37° na obě strany má nakladač mimořádnou schopnost manévrování 

v malých prostorách a dosahuje vyšších rychlosti pracovních cyklů. 
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· Dosah a výklopná výška 

Dlouhý zvedací rám umožňuje dosažení enormní výklopné výšky 3085 

mm a dosahu 1280. (Obr. 10) 

 

 

Obr. 12 Kolový nakladač – Komatsu WA 470 – 6 

 

· Dosažení časových úspor 

Při  dlouhých intervalech servisních úkonů zkracuje čas a štří finanční 

prostředky nutné k provádění údržby. Pneumatické pružiny pomáhají obsluze 

otevírat a zavírat všechny křídlové kryty a usnadňují tak denní údržbu. 
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· Centrální mazání 

Centrální mazací systém zmenšuje počet denních údržbových prací na 

absolutní minimum. Jeho robustní trubky s ochranným zařízením ve všech 

místech zajišťují tálou dodávku maziva, elektronické monitorování se signalizací 

poruch v kabině a provozní spolehlivost. Tento systém zlepšuje servisní 

pohotovost a životnost stroje a současně snižuje náklady na opravy a údržbu. 

· Nový joystick řízení 

Nový systém řízení joystickem je dostupný jako nadstandardní výbava 

stroje a poskytuje možnost řídit stroj poze zápěstí, což je praktiké zejména při 

nakládacích operacích. Tento systém umožňuje volbu směru jízdy a řazení 

rychlostních stupňů pomocí spínačů umístěných přímo na joysticku. Je zde i 

možnost přednastavení dvou rychlostí řízení umožňující buď rychlé nakládání a 

nebo převoz 

· Lopaty a příslušenství 

Univerzální lopata – Tento typ lopaty se používá velmi často, protože má 

vynikající průnikové vlastnosti a dobře zadržuje nabraný materiál. Tato univerzální 

lopata může být vybavena zapuštěnými adaptéry a vyměnitelnými zuby. 
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4.4 Hodnocení řetězových pil 

Tab. 5 Srovnání technických a finančních dat řetězových pil 

 Technická a finanční data Benetti Macchine Fantini 

Celkový instalovaný elektrický výkon 53 kW 50 kW 

Váha stroje 7000 kg 5 200 - 5 700 kg 

Otáčky řetězu 0,1 - 1,2 m/sec 0 - 0,7 m/sec 

Příčná rychlost vozíku při řezání 0 - 13 cm/ min 0 - 13 cm/ min 

Náklad na 1 m2 řezu 15 E 18 E 

Cena stroje 105 940 E 121 830 E 

 

V tabulce jsou tučně zvýrazněny výhody dané pily. Firma Benetti Mcchine 

má lepší technické i finanční parametry. (Tab. 5) Díky této technologii, se v ložisku 

Podhorní Újezd sníži náklady na těžbu a celý proces težby se urychlí. 
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5. Technicko – ekonomické zhodnocení navrhovaného 

řešení 

Po zhodnocení všech technických a finančních dat, byla navrhnuta 

řetězová pila od firmy Benetti Macchine. 

· Cena řetězové pily bez řezacího materiálu                       85 000,00 € 

3 ks kolejnic o délce 3m/ každá 

Chladícím systémem 

Vyztuženým rámem pro zvedání 

4 hydraulickými válci pro rychlé polohování 

1 sadou klíčů  

· Cena řezacího zařízení………………………………….……8 940,00 € 

Vodící rameno 3,25 m užitečného řezu 

· Kompletní řetěz pro rameno o délce 3,25 m s PCD hroty…12 000 €: 

Vnější články – odlitky…………………..2 296,00 

Vnitřní články – spojky…………………..1 476,00 

Dutý čep…………………………………..360,80 

L čep……………………………………….49,20 

Držák nástrojů jednoduchý……………..1 122,40                     
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Držák nástrojů dvojitý……………………1 137,60 

M8x14 UNI5739 – 10.9 šroub                .4,92 

4-řezací břity, navařené PCD hroty…….4 752,00 

Válcové 13 mm navařené PCD hroty…..400,00 

Montážní náklady řetězu…………………401,08 

(85 000 € + 8 940 € + 12 000 € =105 940,00 €) 

Kompletně s řezacím zařízením o užitečné délce 3,25 m s PCD hroty 

bude řetězová pila stát jak již bylo zmíněno 105 940,00 € 

· Airbag zařízení mod. 640………………………….3 780,00 € 

Používány k odtlačení bloků po řezání diamantovým lanem, nebo 

řetězovou pilou 

Sestávající z: 

1pneumatické centrální jednotky max.7/8 bar 

2 pneumatických rozpínacích vaků o rozměrech 2000 x 1600 mm s tlačenou silou 

80 t/každý kompletní s úchyty a díly 

4 ks 10 m hadice o velikosti 8 x 17 mm a spojek 

Sada 3 tyčí pro snadné vložení vaků do řezu 

4 ochranné desky na ochranu hran vaků 

Sada  na opravu vaků 
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Informace o nákladovosti řezání pískovce z Podhorního Újezdu 

Cena kompletního řetězu s PCD hroty:                 12000 

Cena výměny kompletního vedení na rameni:     1500 

Pastorek a řetězové kolo na rameni:                     1500 

Náklady na 1 m² řezu: 

Předpokládaná rychlost řezání:5 m² / hod  

Každých 200 pracovních hodin, tj. 1000 m řezu (200 hod. x 5 m /hod): 

12000,- + 15000,- + 15000,- = 15000 € / 1000 m = 15 € /m 

PCD hroty jsou velmi tvrdé a během používání se nebrousí. 

Řetězové články, které firma Benetti Mcchine dodává jsou velmi pevná a 

otěruvzdorné, při řádném mazání během používání se nemusí tak často. 

Je nutné používat originální díly přímo od vyrobce. 
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6. Závěr 

Cílem práce byla modernizace těžby na ložisku Podhorní Újezd. Jsou zde 

posouzeny dvě řetězové pily od firmy Fantini a Benetti Macchine. Byly porovnány 

nejen parametry výkonnostní, ale zohlednila se i cenová dostupnost, možnosti 

nasazení v daném provozu a zaruční a pozáruční servis. 

Porovnáváním těchto parametrů se jako vyhodnější jeví řetězová pila ood 

firmy Benetti Macchine a proto ji doporučuji pro nasazení v provozu Podhorní 

Újezd. Při navrhované modernizaci dojde nejen ke změně způsobu rozpojování 

hornin, ale i k snížení nákladů na těžbu a urychlení výrobního procesu. 
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