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Summary 

The paper describes the methods of coalface removal with the technology POP 2010, 

which started a new stage in OKD. These methods can clear out the mechanized mine 

roof support Bucyrus 26/55 with a weight of 37 000 kg from the removed coalface being 

removed. I describe the difference between the removal by using hydraulic mechanical 

equipment HMZ TDS 20 – Duo and electro hydraulic truck EHT 180. The selected 

technology depends on the condition of the geological massif. Dismantled parts are 

transported by a hanging railway profile ZD 24 by means of the transport equipment 

HPV TDS, which can load the weight of 4,000 kg per one device. While using new 

technologies in transport it is possible to reduce the risk of injury and the transport of 

oversized load brings significant financial and material savings for all OKD and removal 

time shortening.  

 

 

Anotace 

V práci popisuji způsoby likvidace porubu s technologií POP 2010, která začala       

novou etapu v OKD. Metodami lze vyklidit z likvidovaného porubu mechanizovanou 

výztuž Bucyrus 26/55 o váze 37 000 kg. Popisuji rozdíl ve výklizu pomocí hydraulického 

mechanického zařízení HMZ TDS 20 – Duo a elektro hydraulickým tahačem EHT 180. 

Zvolená technologie závisí na stavu geologického masivu. Demontované díly jsou 

dopravovány po závěsné drážce ZD 24 pomocí dopravního zařízení HPV  TDS, které 

mohou naložit hmotnost 4 000 kg na jedno zařízení. Při použití nových technologií v 

dopravě je možné snížit nebezpečí úrazu, doprava nadměrných břemen přináší významné 

úspory finanční a materiálové pro celé OKD a zkrácení doby výklizu.  
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Seznam použitých zkratek  

OKD                         Ostravsko – karvinské doly 

ZOPO                       Zvláštní opatření proti otřesům 

DKHČ                      Dlouhodobá koncepce hornické činnosti  

OBÚ                         Obvodní báňský úřad 

AM – 50                   Razící kombajn    

EMR 340                  Razící kombajn 

KGE – 750F             Dobývací kombajn   

MEOS 22/46            Mechanizovaná výztuž     



Úvod 

Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí hornoslezské pánve, která z velké části leží 
na území sousedící Polské republiky. Celá rozloha je necelých 7000 čtverečních kilometrů, 
a na Českou republiku připadá jen asi 1500 čtverečních kilometrů. Jedná se území v okolí 
měst Ostravy, Karviné, Frenštátu pod Radhoštěm, kde se nacházejí uhlonosné vrstvy 
karbonského stáří. 

Na našem území se ostravsko-karvinská uhelná pánev dělí na oblast ostravsko-karvinskou 
a podbeskydskou, kde těžba dosud neprobíhala. 

 

Schematická mapa české části Hornoslezské uhelné pánve. 1 – sídla, 2 – státní hranice, 
3 – hranice pánve, 4 – hlavní tektonické struktury  



V ostravsko-karvinské oblasti se rozlišuje ostravské a karvinské souvrství. Ostravské 
vzniklo v přímořském prostředí a pod vlivem časté vulkanické činnosti a vyznačuje se 
kvalitnějším uhlím ve slojích menší mocnosti. Naproti tomu mladší karvinské se tvořilo po 
definitivním ústupu moře. 

Důležitým faktorem pro započetí jakékoliv důlní činnosti je dobré znát geologickou situaci 
dané oblasti z hlediska mocnosti, úklonu, nebezpečí důlních otřesů, bezpečností práce pro 
správné zvolení technologie v našem případě prací dobývacích. 

Společnost OKD aktivně těží černé uhlí ve čtyřech hlubinných dolech, důl Karviná, který 
má dvě lokality Čsa a Lazy, důl ČSM, Důl Paskov a důl Darkov. Společnost OKD vlastní 
ještě důl Frenštát, který je v režimu konzervace. 
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1. Technologické parametry likvidovaného porubu 340 206 

Porub č. 340 206 byl dobýván ve sloji č. 40 (504) na závodě 2 Dolu Darkov, lokalita 
Gabriela ve 2. dobývací kře. Na základě výsledků lokální prognózy zařadil závodní dolu 
Darkov porub a porubní chodby do 3. stupně nebezpečí otřesu. 

 

Tabulka číslo 1- technologické parametry porubu číslo 340 206 

Hloubka porubu pod povrchem                                                                   max.  820 m 

Generální úklon sloje                                                               cca  5 stupňů severovýchodně 

Dobývaná mocnost sloje                                                                              max.  5,5 m 

Denní těžba                                                                                                        4 196 t 

Denní postup                                                                                                        3,28 m 

Vytěžené zásoby                                                                                          1 100 000 tun 

 

1.1 Geologická  situace dané oblasti 

Zařazení horského masívu z hlediska nebezpečí důlních otřesů 

Dle § 4 vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. je část horského masívu, ve kterém je veden porub 

č. 340 206, dobýván ve sloji č. 40 (504) na závodě 2 Dolu Darkov, lokalita Gabriela ve 2. 

dobývací kře. 

Na základě výsledků lokální prognózy zařazuje závodní dolu závodu 2 porub a porubní 
chodby do 3. stupně nebezpečí otřesu. Situační mapa porubu 340 206 a profilu.         
Situační mapa porubu 340 206 (příloha č. 1)  
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2. Technologie likvidace porubu 340 206 

Likvidovaný porub 340 206, je vybaven technologií POP 2010, která se skládá z pásového 
dopravníku BELT 1200, podporubového dopravníku PZF 11/, jeho součástí je drtič DU 3, 
dobývacího kombajnu SL 500, porubového dopravníku PF 6/1042, mechanizované 
výztuže Bucyrus 26/55. 

Demontáž zařízení se bude provádět postupným demontováním pásových dopravníků, 
podporubového dopravníku, kombajnu, porubového dopravníku a nakonec výklizu sekcí 
mechanizované výztuže. Všechny části vystrojení porubu budou naloženy a dopraveny na 
povrch. Všechny částí dobývacího komplexu se budou vyklízet pomocí závěsných 
lokomotiv DLZ 210F, zvedacích zařízení HMZ TDS 20-DUO a HPV TDS po ZD 24. Při 
dopravě MV Bucyrus 26/55 (kompletních sekcí, 36 tun) bude použita ZD 24 HMZ TDS 
z likvidovaného porubu, do demontážní komory.  Dopravní trasa (příloha č. 2)  

pomůže vzájemně sladit demontážní a dopravní práce. Demontáž by se měla provádět 
v nejvhodnějším pořadí. Demontáž závisí na konkrétních místních poměrech. Demontáž a 
výkliz smí provádět pouze pracovníci, kteří mají dostatečné znalosti o prováděných prací a 
byli o těchto činnostech náležitě poučeni.  

Ukázka porubu před likvidaci obrázek č 1. 

 

Obrázek číslo 1   
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2.1 Pásový dopravník Belt 

Dopravník je určen pro dopravu rubaniny (uhlí, kamene, rudniny, sypkých hmot), na horní 
větvi nekonečného pásu, ve vodorovných a úklonných důlních dílech. V případě instalace 
jedné výsypné zavyje dopravník použit pro jednosměrnou dopravu rubaniny z jednoho 
nebo více násypných míst na jedno výsypné místo. 

Pásový dopravník BELT 1200 se skládá z pohonu, napínacího zařízení, šroubované tratě, 
pásové pryže, vratné stanice, přesypových prvků, jednotky automatického ovládání.[1] 

Dopravník vyhovuje požadavkům stanoveným v NV 23/2003 Sb. ve znění pozdějších 
požadavků v příloze č. 1 pro skupinu zařízení I. kategorií M2, i požadavkům 
harmonizovaných technických norem ČSN EN 1127-2 a ČSN EN 13463-1 a použitelný do 
důlního prostředí s nebezpečím výbuchu typu: atmosférické podmínky 2 dle EN 1127-2 a 
pro prostředí s nebezpečím výbuchu metanu (SNM) dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. § 
232.  

Ukázka tratě pásového dopravníku, obrázek č 2. 

 

Obrázek číslo 2  
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2.2 Podporubové zařízení PZF 11-PF 4/1132  

Podporubový dopravník se bude demontovat od přesypové části po napínací část. Jako 
první se odstraní přesypová část, pak řetěz který se uloží do vozů, následuje demontáž 
zavěšené části, demontáž bočních plechů, demontáž spodní části, drtiče, bočních lechů a 
napínacího zařízení. Způsob dopravy určuje odpovědný technik provozovatele dle 
zvoleného postupu demontáže.[2][14] 

Podporubové zařízení PZF 11 má návod vypracován v souladu s nařízením vlády č. 
24/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, technickými předpisy a harmonizovanými 
technickými normami, popřípadě normami národními, vztahujícími se na zařízení tohoto 
typu, dále pak nařízeními, danými Vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění.  

Ukázka Podporubové zařízení PZF 11, obrázek č 3. 

 

Obrázek číslo 3  

Tabulka číslo 2 - Technické paramerty PZF 11/1132 

Napínací rám                                                                                              7 700 kg 

Přechodový žlab 0pf 4/1132                                                                      4 951 kg 

Vrátná stanice PF 4/1132                                                                           5 642 kg 

Žlab SL PF 4/1132-1500                                                                           1 239 kg 

Žlab SL PF 4/1132-1500 MT                                                                    1 242 kg 

Žlab SL PF 4/1132-1500                                                                           1 139 kg 

Elektromotor                                                                                              3 400 kg 
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2.3  Válcový kombajn Eickhoff SL 500 

Úkolem stroje je uvolňování a nakládání uhlí, soli, rudy, jiných materiálu a jejich 
doprovodných hornin. Stroj odřezává a nakládá v obou směrech jízdy. Demontáž 
dobývacího kombajnu je velmi složitá a zodpovědná práce, je nutné ji provádět s velkou 
opatrností při manipulaci s nadměrnými břemeny. Práce začneme demontáží fréz, radlic, 
pak rozpojení ramen kombajnu, elektrostříně, vrátkové části, hydraulické části a pojezdu. 
Jednotlivé díly dobývacího kombajnu budou následně po demontáži naloženy a vyklizeny. 
[3] 

Zatahování jednotlivých dílů kombajnu se bude provádět pomocí vrátků VP-40, 
manipulačních kladek (2x nezávisle ukotvených), řetězových zvedáků a schváleného 
nářadí a bude přítomen stálý dozor. 

Při manipulaci s nadměrnými břemeny musí být dodržováno ustanovení Vyhlášky ČBÚ č. 
22/1989 Sb. a pokyny pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení.  

Ukázka kombajnu SL 500, obrázek č 4. 

 

Obrázek číslo 4  
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Tabulka číslo 3 – Technické  data válcového kombajnu SL 500 

Energo-skříň                                                                                               7 200 kg 

Hydraulická skříň                                                                                       3 100 kg 

Převodová skříň ramene                                                                             4 000 kg 

Rameno kombajnu                                                                                     7 300 kg 

Sáně kombajnu                                                                                           3 650 kg 

Řezná jednotka                                                                                           4 000 kg 

Nosné rameno                                                                                            5 980 kg 

Skříň pojezdu                                                                                             1 880 kg 

Elektro- skříň                                                                                             6 800 kg 

Vrátek pravý/levý                                                                                      5 770 kg 

Řezací motor                                                                                              1 950 kg 

2.4 Porubový hřeblový dopravník PF 6/1042 

Výkliz zahájíme demontáží hlavního a pomocného pohonu, napínacího rámu, vytažení 
řetězu, demontování bočních plechů (zahrádek) z porubového dopravníku, žlaby, které 
jsou dopravovány po jednom kusu za pomocí HPV TDS a závěsných lokomotiv DLZ 210 
F na místo přeložení na kolejové podvozky. [4] 

Ukázka žlabu dopravníku PF 6/1042 na obrázcích č. 5 

 

Obrázek číslo 5 
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Tabulka číslo 4 - Technická data hřeblového dopravníku PF 6/1042 

Rám stroje MR-35-1000                                                                                    6 580 kg 

Převod KP-30                                                                                                     5 900 kg 

Připojovací žlab PF 6/1042                                                                                5 870 kg 

Základový rám                                                                                                   4 340 kg 

Napínací rám 1                                                                                                   7 990 kg 

Základový rám PP levý                                                                                      1 050 kg 

Kombajnový žlab PF 6/1042                                                                              2 570 kg  

2.5 Řetěz PF 6/ 1042 

Řetěz se skládá ze smontovaných částí (řetězových úseků), které jsou tvořeny hřebly 

s upínacími prvky, řetězem vlastním, řetězovou spojkou. Vzdálenost hřebel (každý 6, 

článek řetězu jedno hřeblo) činí 876 mm. Hřebla se upevňují na vodorovných článcích 

řetězů.  

Ukázka řetězu, obrázek č. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 6  
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2.6 Technický popis mechanizované výztuže Bucyrus 26/55  

Mechanizovaná vyztuž se skládá z těchto níže uvedených konstrukčních částí 

• Základový rám 

• Překládací rám 

• Přední, zadní  lemiskat 

• Hydraulické stojky, hydraulický rozvod 

• Závalový, rozstřelovací štít 

• Stropnice 

• Pilířová opěrka 

Pro základový rám je typické umístění přesouvacího zařízení uprostřed mezi oběma 

ližinami. Přesouvací zařízení je umístěno uprostřed. Slouží k přesouvání dopravníku a 

k přitahování sekce. Mechanizovaná výztuž B 26/55 (příloha č. 3) [5] 

Ukázka kompletní sekce Bucyrus 26/55, obrázek č. 7. 

 

Obrázek číslo 7 
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Tabulka číslo 5 - Základní hmotnosti jednotlivých částí sekce Bucyrus 26/55 

Základový rám                                                                                             7 620 kg 

Pilířová opěrka                                                                                             1 065 kg 

Závalový štít                                                                                                7 040 kg 

Přední lemiskat                                                                                            1 820 kg 

Zadní lemiskat                                                                                             2 370 kg 

Stropnice                                                                                                     8 530 kg 

Rozstřelovací štít                                                                                        1 040 kg 

Překládací rám                                                                                            1 127 kg 

Celá sekce                                                                                                 37 500 kg 

Základový rám 

Zvedací zařízení umožňuje nadzvednutí základového rámu z měkkého podloží během 

přitahování. Válec zvedacího zařízení je umístěn uprostřed základového rámu.  

Ukázka základového rámu, obrázek č. 8. 

 

Obrázek číslo 8  
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Překládací rám  

Pod zvedacím zařízením, uprostřed základového rámu je překládací rám. Překládací 
zařízení je umístěno uprostřed. Slouží k přesouvání dopravníku a k přitahování sekce.  
Ukázka překládacího rámu, obrázek č. 9. 

 
Obrázek číslo 9  

Hydraulická stojka  

Dvoustupňová teleskopická stojka je dvojčinná a na všech stupních dimenzována na 
stejnou zatížitelnost. Kulovitě utvářená hlava a dno stojky dovoluje úhlově pohyblivé 
upevnění ve výztuži. Ukázka hydraulické stojky, obrázek č. 10. 

 

Obrázek č. 10  



Adam Burdek                                         Analýza  likvidace Bucyrus  26/55 

 

2013 Stránka 11 

 

Přední, zadní lemiskaty 

Oba páry lemiskatu jsou kloubově připevněny na jedné straně k základovému rámu, 
z druhé strany k závalovému štítku pomocí čepového spoje.  

Ukázka předního, zadního lemiskatu, obrázek č. 11 a 12. 

 

Obrázek číslo 11  

 

Obrázek číslo 12  
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Závalový štít 

závalový štít je jednodílnou ocelovou konstrukcí, která je spojena se základovým rámem 
pomocí tzv. táhel. Závalový štít zastiňuje porub vůči závalu. Je kloubově spojen se 
stropnicí sekce a se základovým rámem prostřednictvím předních a zadních táhel. Kloub 
mezi závalovým štítem a stropnicí sekce je zpevněn rohovým válcem. Závalový štít je 
opatřen uchycením pro válce a vodící čepy bočního krytu. Ukázka závalového štítu, 
obrázek č. 13. 

  

Obrázek číslo 13  

Stropnice s výklopnou stropnicí 

Stropnice přenáší podpěrnou sílu stojek na nadloží. Pomocí čepových spojů je kloubově se 
závalovým štítem. Kloub mezi stropnicí a závalovým štítem je stabilizován rohovým 
válcem. Hlavy stojek jsou na stropnici upevněny tak, aby byly úhlově pohyblivé.        
Ukázka stropnice, obrázek č. 14. 

 
Obrázek číslo 14  
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3. Výkliz sekcí pomocí  HMZ TDS   

Sekce a díly stavebnice závěsné dráhy typ ZD 24 HMZ TDS jsou určeny ke spojování do 
traťových úseků přímých nebo obloukových a zavěšování na výztuž důlního díla s 
požadovanou únosností. Touto tratí je možno vybavit taková důlní díla, kde po její 
instalaci nebude překročen maximální přípustný úklon 30°platný pro standardní vozidla na 
trati.[6][16]  

Ukázka dvojitého závěsu, dráhy ZD 24 HMZ TDS, obrázek č. 15. 

     

Obrázek číslo 15  

Trať závěsné dráhy typ ZD 24 HMZ TDS je projektována i ke speciální dopravě soupravy 
sestavené z vhodné závěsné lokomotivy, soupravy hydraulických manipulačních zařízení 
až do nosnosti odpovídající typu HMZ TDS 20 – DUO a příslušným počtem brzdných 
vozíků daných dopravním řádem pro přepravované břemeno a nejvyšší úklon změřený na 
trati. Návod k používání je zpracován v souladu s čl. 1.7.4 základních požadavků 
stanovených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 24/2003 Sb., platnými českými normami a 
vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
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Tabulka číslo 6 -  Technické parametry ZD 24 HMZ TDS: 

 Max. síla trakčního prostředku                                                                          120 kN 

Max. přípustná síla do závěsného řetězu                                                              80 kN 

Max. přípustná rychlost dopravy                                                                            2 m/s 

Max. úklon tratě                                                                                                    30° 

Max. vzdálenost závěsů                                                                                       1,6 m 

Kotvení na přímé trati (podle úklonu)                                                         10 až 30 m 

3.1 Hydraulické manipulační zařízení HMZ TDS 20 - DUO 

 Hydraulické manipulační zařízení HMZ 20 – DUO (dále jen HMZ 20 – DUO) je určeno 
ke zvedání, manipulaci a přepravě břemen na závěsné dráze ZD 24 A, ZD 24 B, ZD 24C a 
případně jiných schválených vhodných typech drah do úklonu +- 30o. Jako tažného 
prostředku a zároveň zdroje tlakového oleje je doporučeno použít závěsnou lokomotivu 
schváleného typu. HMZ 20 – DUO je sestaveno ze dvou hydraulických manipulačních 
zařízení HMZ 20 DUO, spojených příslušnou spojovací tyčí. Hydraulické manipulační 
zařízení HMZ 20 DUO je zavěšeno na nosnících. Nosníky jsou zavěšeny na dvou nosných 
vozících. Spojení dvou HMZ 20 DUO do soupravy je provedeno spojovací tyčí typ TDS 
odpovídající délky. [7][16] 

Ukázka zavěšení mechanizované výztuže B 26/55 na HMZ TDS (příloha č. 4)   

Ukázka HMZ TDS 20 - Duo č. 16. 

 

Obrázek číslo 16  
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Tabulka číslo 7 - Technické parametry HMZ TDS 20 Duo 

maximální nosnost                                                                                         2 x 20 000 kg 

při celkovém břemenu                                                                                         20 000 kg 

rozdíl v zatížení jednotlivých                                                                                     35 % 

řetězů při volné délce řetězů                                                                                    900 mm 

pracovní zdvih                                                                                                        1,64 m 

pohon hydraulický max. tlak                                                                         16 + 10% MPa 

pracovní kapalina                                                                                         hydraulický olej 

maximální úklon                                                                                                        30° 

hmotnost HMZ 20 DUO                                                                                   2x1 270 kg 
 

Hydraulické manipulační zařízení HMZ TDS 20 se používá k manipulaci s běžnými 

nadrozměrnými břemeny, při jejichž dopravě nebo manipulaci nelze dodržet mezery na 

dopravní cestě, stanovené vyhláškou ČBÚ č. 22/89 Sb., v platném znění. A velmi těžkými 

břemeny, jejichž hmotnost přesahuje 4 000kg, na závěsné dráze s profilem I 155 nebo 

s profilem s ním kompatibilním. Ukázka hydraulického zařízení HMZ TDS 20 – DUO 

s mechanizovanou výztuží Bucyrus 26/55, obrázek č. 17.  

 
Obrázek číslo 17  
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3.2 Brzdný vozík - BT30 

Brzdný vozík typu BT30 je mechanicko-hydraulické samonosné havarijní brzdné zařízení s 
plynulým brzdným účinkem, určené pro provoz na závěsné dráze těžkého typu (dopravní 
cesta ve formě jednokolejné tratě tvořené sekcemi nosných profilů I 155 nebo jinými s ním 
kompatibilními, ukotvených na vybudované důlní výztuži, popř. svornících s vyhovující 
únosností v dílech ražených v únosné hornině např. řady ZD24, A, B, C,D/130 apod.) pro 
účely speciální dopravy břemen nadměrných hmotností při dopravě lanem, závěsnou 
lokomotivou nebo jiným trakčním prostředkem. 

Jeho funkce spočívá v tom, že zabezpečuje soupravu a její části (nosné vozíky, zvedací 
zařízení, břemena, apod.) proti ujetí a ohrožení bezpečnosti provozu tím, že při překročení 
nastavené přepravní rychlosti svými čelistmi, osazenými ostrohrannými tělísky z 
tvrdokovu, sevře stojinu profilu tratě. S jištěnou soupravou je spojen pomocí speciálních 
spojovacích tyčí. [8][15] 

Ukázka brzdného vozíku BT30 č. 18. 

 

Obrázek číslo 18  
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3.3 Důlní lokomotiva závěsná - DLZ210F 

Důlní lokomotiva závěsná typu DLZ210F je trakční prostředek určený pro přepravu 
vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze profilu I 155 v horizontální rovině a v 
úklonech do 30 stupňů. Lokomotivu je možno používat v prostředích s nebezpečím 
výbuchu metanu a uhelného prachu dle ČSN EN 1127-2+A1. Je konstruována pro použití 
v prostorech do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Dle Nařízení vlády č. NV 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 
94/9/ES)  je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Lokomotiva splňuje 
požadavky NV 176/2008 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/42/ES).  

Lokomotiva se skládá z několika základních částí, a to dvou kabin,  motorové části 
zavěšené  na dráze pomocí nosných vozíků, pomocné části s chladičem a elektrickými 
prvky lokomotivy a jedné až dvanácti přídavných hnacích jednotek, které jsou vzájemně 
propojeny spojovacími táhly. [9][15] 

Ukázka závěsné lokomotivy DLZ210F, obrázek č. 19. 

 

Obrázek číslo 19  
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4. Výkliz pomocí elektrohydraulického tahače EHT 180 

Sekce Bucyrus 26/55, bude na elektrohydraulický tahač EHT 180 natažena. Tato činnost 
bude provedena vrátkem VP- 40 a dopravena do demontážní komory. 

4.1 Elektrohydraulický tahač EHT 180 

Elektrohydraulický tahač EHT 180 je trakční prostředek určený k dopravě nadměrných 
břemen po kolejích pozemní ozubnicové dráhy v horizontální nebo úklonné rovině do 35°. 
Smí být provozován v prostorách s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu dle EN 
1127-2 (výbušné prostředí – prevence a ochrana proti výbuchu). Je konstruován dle 
směrnice EC 94/9 (technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití 
v prostředí s nebezpečím výbuchu) ATEX pro skupinu I kategorii M2. Při výskytu 
nebezpečné koncentrace metanu nad 1,0% musí být tahač odstaven a motor vypnut.  

Ukázka tahače i s ozubnicovou dráhou, obrázek č. 20. 

 

Obrázek číslo 20  
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Souprava se skládá z pohonné jednotky, motorové jednotky a pojistné mechanické brzdy. 
Jednotlivé části soupravy jsou spojeny táhly a přídavnými bezpečnostními ocelovými lany, 
které slouží k zabezpečení v případě, že by došlo k samovolnému pohybu platformy 
s nákladem. 

Pohyb zabezpečuje cévové kolo prostřednictvím planetové převodovky nebo hydro-motory 
Poclain MS 18 (MSE 18), které jsou umístěny v pohonné jednotce.  

Brzdící systém zabezpečuje stroji požadovanou bezpečnost proti samovolnému pohybu 
soupravy v úklonných důlních dílech.[10][15] 

Obsluha zařízení se musí seznámit s Vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. 
Pracovní pravidla pro zaměstnance při dopravě na pozemních ozubnicových drahách.  

Ukázka dopravy na elektrohydraulickém tahači EHT 180, obrázek č. 21. 

 

Obrázek číslo 21  
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4.2 Trať tahače EHT 180 

Pojezdová trať se dodává v šířce 600 nebo 900 mm. Trať je tvořena sekcemi přímými, 
obloukovými a přechodovými, Podle konkrétních podmínek může být doplněna 
výhybkami nebo přesouvacími zařízeními, pomocí kterých je možno trasu rozvětvit, 
případně měnit pořadí a konfiguraci přepravních souprav. 

 K usnadnění nakládky a vykládky přepravovaných břemen slouží nakládací sekce tvořené 
klínovými nájezdy, pomocí kterých je možno břemeno naložit na přepravní plošiny.  

K překonávání výškových rozdílů mezi horní plochou přepravní plošiny a místem 
nakládky slouží zvedací plošiny, kterými je možno břemena vyzvednou na úroveň 
přepravní plošiny a tím umožnit jejich naložení.  

Ukázka ozubnicové dráhy elektrohydraulického tahače EHT 180, obrázek č. 22. 

 

Obrázek číslo 22  
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Tabulka číslo 8 - Parametry tratě EHT 180 

Podélný úklon tratě                                                                                      ± 35º    

Příčný úklon tratě                                                                                        ± 10º 

Šířka koleje                                                                                           600/900 mm 

Délka přímé sekce                                                                                     2 000 mm 

Zakřivení tratě v horizontálním oblouku min.                                          4 000 mm 

Min. poloměr tratě ve vertikálním oblouku                                            22 000 mm 

 

 

Tabulka číslo 9 - Trakční hodnoty tahače EHT 180 

 

Tahač s hydromotory Poclain                                                                 MS18 2 

hydromotory                                                                                          2 hydromotory  

Max. tažná síla                                                                                      110 kN  

Max. rychlost jízdy                                                                                1,6 m/s  

Tahač s hydromotory                                                                             Poclain 

Max. tažná síla                                                                                      140 kN                     

Pohonná jednotka                                                                           planetová převodovka 
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4.3 Vrátek plenicí VP 40 K 

Vrátek plenicí VP 40 K (dále jen vrátek) je tažné lanové zařízení, které je určeno pro 
manipulace vyžadující velkou tažnou sílu při malé rychlosti lana, např. v dole pro plenění 
výdřevy (vytrhávání stojek), ocelové výstroje apod. 

Vrátek sestává z rámu, pohonu, převodových soukolí, přesouvacího zařízení, bubnu 
s planetovým soukolím, omezovacích válečků, krytu bubnu a kotvicích nosníků. 
Převodové soukolí umožňuje dvě rychlosti lana – tažné a odvíjecí.  

Ovládání vrátku se provádí vzduchovým ventilem a reverzační pákou. Kryt bubnu je 
odklopný, vyrobený z kruhových tyčí, zabraňuje nedovolené manipulaci a umožňuje 
sledování navíjení lana na buben. [11][17] 

Ukázka vrátku VP 40 K, obrázek č. 23. 

 

 

Obrázek číslo 23  
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5. Demontážní komora 

Demontážní komora bude vystrojena na těžní třídě, po demontáži a výklizu 
podporubového dopravníku. Prostor kde bude probíhat demontáž sekce mechanizované 
výztuže 26/55 je nutné připravit. Je nutné zpevnit obloukovou výztuž čtyřmi rovinovými 
tahy po celé délce demontážní komory. Pro bezpečnější demontáž mechanizované výztuže 
Bucyrus 26/55 se použije pneumatické manipulační zařízení typu PMZ TDS, PWL 3/6. 
Demontované díly budou naložené na hydraulický přepravní vozík HPV DTS 80. 

5.1 Pojezd pneumatického manipulačního zařízení typu PMZ TDS 

Pojezd pneumatického manipulačního zařízení je určen k pojíždění dvojice nosných vozíku 
s nosností 40 kN po upravené trati s profilem I 155 na omezenou vzdálenost v úklonech 
tratě dráhy do ± 4°. [12][16] 

Pojezd pneumatického manipulačního zařízení PMZ TDS (příloha č. 5)  

Ukázka PMZ TDS, obrázek č. 24. 

 

Obrázek číslo 24  
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5.2 HYDRAULICKÝ PŘEPRAVNÍ VOZÍK HPV TDS 80 

Hydraulický přepravní vozík typová řada HPV TDS 80   je určen k manipulaci se 
zavěšenými břemeny na závěsných drahách s nosným profilem I 155 nebo s profily s ním 
kompatibilními. Není určen k přepravě osob. Zařízení je poháněno hydraulickým tlakovým 
olejem z vhodného zdroje (závěsná lokomotiva nebo nezávislý hydraulický agregát). 
Souprava může být tažena nebo tlačena trakčním prostředkem s nezávislým pohonem 
(např. lokomotivou) nebo tažena lanem navíjeným na buben vrátku. [13][16] 

Hydraulický přepravní vozík HPV TDS (příloha č. 6)  

Ukázka HPV TDS 80, obrázek č. 25. 

 

Obrázek číslo 25  

Tabulka číslo 10 Technické parametry HPV TDS  

Max. rychlost jízdy soupravy                                                                             2,5 m/s 

Max. úklon trati                                                                                                ± 30° 

Max. tažná síla trakčního prostředku pro HPV TDS80                                      80 kN 

Maximální nosnost                                                                                         4 000 kg 

Pracovní zdvih, přestavitelný standard                                                     3 m, max. 6 m 

Celková hmotnost HPV TDS 80                                                                      113 kg 
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6. Technicko – ekonomické zhodnocení 

6.1 Klady likvidace pomocí zvedacího zařízení HMZ TDS 20duo: 

 Při využití pracovní plošiny ( P-800 ) je kladení ZD 24 HMZ TDS zjednodušeno, 
bezpečnější 

 využití nových typů závěsných lokomotiv DLZ 210 F s 6 - ti pohony pro dopravu 
sekcí v extrémních dovrchních a úpadních úklonech. 

 Možnost zhotovení místa pro ukládání sekcí na chodbách 

 Po ZD 24 je možno dopravovat materiál z porubu i do porubu  

Zápory likvidace pomocí zvedacího zařízení HMZ TDS 20duo: 

 Značné množství přibírkových prací pro dosažení průjezdních profilů pro dopravu 
technologií a profilů, potřebných k instalaci pásového dopravníku. 

 Při přípravě je nutno zhotovit nosné prvky pro zavěšení ZD 24 HMZ TDS 

 Práce ve velké výšce pro obsluhu HMZ TDS a lokomotiváře 

 Nutnost na konci směny odvézt lokomotivu do remize lokomotiv 

Klady likvidace pomocí EHT 180: 

 Rychlost výklizu 

 Minimální náročnost obsluhy 

Zápory likvidace pomocí EHT 180: 

 Montáž a vrtání tratě EHT 180 

 Krátká manipulační délka z ohledu na přívodní kabel 

 Při poruše tahače je zastavený výkliz 

 Výška dopravní plošiny nezaručuje bezpečné natažení mechanizované výztuže 
(výška cca 50 cm) 

 Při měkké počvě je nutné pod trať ukládat speciální železné desky 
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6.2 Ekonomické zhodnocení 

Tabulka číslo 11 – náklady na likvidaci za pomocí ZD 24 HMZ TDS 

náklady na likvidaci porubu 340 206, pomocí ZD 24 HMZ TDS 

délka prorážky                              180 m 

 
směn/m celkem 

směny likvidace (překliz) 12 2 160,00             směn 

 Kč/sm celkem 
přímé mzdy 1080 2 332 800,00          Kč 

   % celkem 

doplňkové mzdy 
 

22 513 216,00 Kč 

mzdové náklady celkem 2 741 120,46          Kč 

 % celkem 

soc. a zdr. pojištění 35 996 105,60 Kč 

   
% celkem 

ostatní osobní náklady 10 284 601,60 Kč 

NÁKLADY NA LIKVIDACI CELKEM 4 126 723 Kč 

 

Tabulka číslo 12 - náklady na likvidaci za pomocí EHT 180 

náklady na likvidaci porubu 340 206, pomocí EHT 180 

délka prorážky                              180 m 

 směn/m celkem 
směny likvidace (překliz) 14 2 520,00             směn 

 
Kč/sm celkem 

přímé mzdy 1080 2 721 600,00          Kč 

   
% celkem 

doplňkové mzdy 
 

22 598 752,00 Kč 

mzdové náklady celkem 3 320 352,00          Kč 

 
% celkem 

soc. a zdr. pojištění 35 1 162 123,20         Kč 

   
% celkem 

ostatní osobní náklady 12 498 052,80 Kč 

NÁKLADY NA LIKVIDACI CELKEM 4 980 528          Kč 
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Závěr 

Účelem práce bylo přiblížit možné technologie výklizu mechanizované výztuže a všech 

částí dobývacího komplexu z porubu jednak na ozubnicové dráze pomocí 

elektrohydraulického tahače EHT 180 tak použitím závěsné drážky ZD-24 HMZ TDS, na 

které můžeme dopravovat břemena o hmotnosti 40 tun.  

Novinkou bylo použití nových typů závěsných lokomotiv DLZ 210F napojených na 

hydraulické manipulační zařízení HMZ TDS 20-DUO. Dokáže dopravit mechanizovanou 

výztuž o hmotnosti 37 tun z místa plenění do místa demontáže. V demontážní komoře bylo 

použito pneumatické manipulační zařízení PMZ TDS, které zaručuje bezpečnější 

manipulaci z jednotlivých částí mechanizované výztuže při rozebírání a nakládání 

s ohledem na dodržování vyhlášky č.22/1988 Sb., technologického postupu demontáže, 

provozního řádu při manipulaci s nadměrnými břemeny a dopravě nadměrných břemen. 

Při dopravě celého komplexu, včetně částí válcového kombajnu Eickhoff SL 500, 

podporubového zařízení PZF 11, porubového zařízení PF 6/1042 a pásového dopravníku 

BELT 1200, byly použity hydraulické přepravní vozíky typová řada HPV TDS 80, které 

zaručují bezpečnou manipulaci při nakládání a skládání materiálu.  

Díky nasazení nových technologii při dopravě, demontáži bylo dosaženo rychlejší,  

bezpečnější práce při dopravě a manipulace s nadměrnými břemeny. 

 



Seznam použitých zkratek  

POP 2010  Program optimalizace produktivity 2010 

Bucyrus 26/55 Mechanizovaná výztuž     

DLZ 210F  Důlní lokomotiva závěsná 

HMZ TDS 20-DUO  Hydraulické manipulační zařízení 

HPV TDS Hydraulický přepravní vozík 

ZD 24 HMZ TDS  Závěsné dráhy 

EHT 180 Elektrohydraulický tahač 

VP 40 K  Vrátek plenicí 

PMZ TDS  Pneumatické manipulační zařízení 

ČBÚ                         Český báňský úřad 
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