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1 VNĚJŠÍ ŽELEZNIČNÍ PŘIPOJENÍ PRŮMYSLOVÉHO ZÁVODU 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Základní definice a pojmy v oblasti železničního připojení průmyslového 
závodu 
Projektové zásady železničního připojení průmyslového závodu 
Návrh trakčního prostředku 
Stanovení počtu vozů 
Typy železničních nákladních vozů 

 
 

 

MOTIVACE: 

Železniční vlečka je velmi důležitým  prvkem  připojení  průmyslového 
závodu, pomocí kterého se zásobuje závod například energetickými 
surovinami či se vyskladňují hotové produkty. 

 
 

 

CÍL: 

Základní definice a pojmy – železniční vlečka, pravidla technického 
provozu, kolejové těleso, průjezdný průřez. 

Projektové zásady vlečky – širá trať, volný a schůdný manipulační prostor, 
boční prostor, sklony, lomy nivelet. 

Návrh trakčního prostředku – potřebná tažná síla na háku lokomotivy. 

Stanovení počtu vozů potřebných k obsluze železniční vlečky. 
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1.1 ÚVOD 

1.1.1 Vlečka 
je železniční dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je 
zaústěna do celostátní nebo regionální železniční dráhy nebo do jiné vlečky. Zpravidla jde o 
dráhu spojující železniční stanici s průmyslovým objektem a současně kolejiště v areálu 
daného průmyslového objektu. Provoz na vlečkách vykonává provozovatel v rámci Pravidel 
technického provozu vleček (PTPV). 
 

 

Audio 1.1 Vlečka 

 

 
Obr. 1 – příklad železniční stanice 

Pravidla technického provozu vleček (PTPV) 
• stanovují základní pravidla a podmínky pro provoz a udržování vlečky, které jsou 

provozovány pro soupravy s rychlostí do 40 km.h-1 
• pro vyšší rychlosti provozu nad 40 km.h-1 pravidla odpovídají ustanovením PTP 

železnice  
• provoz důlních vleček je upraven předpisem PTP pro důlní dráhy 

Stavba a zařízení vleček (zákon č.126/1964 Sb.) 
• vlečka majetkem podniku a je zaústěna do drah ČD (provoz řízen dle zákona 

č.266/1994 Sb.) v místě, které určuje drážní správní orgán 
• začátek vlečky je v místě výměnného místa výhybky nebo v místě stanoveném 

dohodou mezi provozovatelem vlečky a ČD (vozy vlastní nebo zapůjčeny od ČD) 
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• provoz zajišťuje správce provozu vlečky, kontrola je prováděna inspektory ČD  
• kolejiště tvoří tzv. širá trať, což je úsek dráhy mezi dvěma stanicemi, jejíž hranici tvoří 

vjezdová návěstidla stanic (koleje traťové – spojení nádraží ČD a průmyslového 
závodu, koleje dopravní – umožňují jízdu vlaku, koleje manipulační – určena k 
sestavování vlaku) 

• prostředky pro řízení sledu vlaků – návěstidla, zarážky, výhybky) 
• ostatní – rampy, sklady. 

Správce provozu vlečky 
• placen podnikem, ale školen a kontrolován ČD 
• zpracovává vlečkový provozní řád, který je součástí schválené smlouvy mezi 

podnikem a ČD 
• vlečku vytahuje lokomotiva dle domluveného řádu – doby obsluhy 

 
Obr. 2 – schéma vlečky 

 
Obr. 3 – číslování kolejí 
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1.1.2 Kolejové těleso 
je složeno z kolejového spodku a kolejového svršku. Konstrukce železničního svršku a 
spodku musí přenášet svislé a příčné síly. Tyto síly jsou tvořeny zejména tíhou vozidel a 
přepravovaných nákladů, a také fyzikální podstatou jízdy vozidla (např. odstředivá síla, nebo 
příčné síly vznikající v dotykových ploškách mezi dvojkolím a kolejnicemi). Zároveň musí 
kolejový rošt zaručovat zachování přesné geometrické polohy obou kolejnicových pásů.  
 

 

Audio 1.2 Kolejové těleso 

 
 

 
Animace 1.1 Kolejové lože 

1.1.3 Kolejový spodek 
je tvořen zemním tělesem a ostatními železničními stavbami. Kolejový spodek musí splňovat 
podmínku dostatečné únosnosti, pokud možno bez plastických (trvalých) deformací a 
podmínku dokonalého odvodnění. Odvodnění se provádí jednostranným nebo oboustranným 
příčným sklonem (podkladem je geotextílie, betonové panely nebo asfaltový koberec). 
 

 

Audio 1.3 Kolejový spodek 

 

 
Obr. 4 – jednostranný a oboustranný příčný sklon spodku 
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1.1.4 Kolejový svršek 
má dvě základní funkce: NESE vozidlo a přenáší svislé a příčné síly do zemního tělesa a 
VEDE vozidlo ve směru jízdní dráhy. Kolejový svršek je tvořen štěrkovým ložem a 
kolejovým roštem. Hlavní funkcí štěrkového lože je odolávat svislým a příčným silám a 
současně držet kolejový rošt v přesné geometrické poloze. Kolejový rošt je složen z kolejnic, 
pražců a upevňovadel. Hlavní funkcí kolejového roštu je nést vozidlo a náklad, bezpečně 
vozidlo geometricky vést po trajektorii, svou pružností tlumit dynamické účinky a roznést 
zatížení do dalších vrstev železničního svršku a spodku. 
 

 

Audio 1.4 Kolejový svršek 

 

Kolejnice – materiálem je uhlíková legovaná ocel s vysokou pevností, otěruvzdorností a 
korozivzdorností. Mezi další vlastnosti patří dobrá svařitelnost a odolnost vůči tepelným 
výkyvům. Značení např, S49, R65, UIC60. 

Pražce – ocelové, betonové (předepjatý beton), dřevené (penetrované dubové a bukové 
dřevo). 

Upevňovadla – podkladnicové, bezpodkladnicové. 

 
Obr. 5 – kolejnice a příslušenství 
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1.2 DEFINICE A POJMY (ČSN 73 6320, ČSN 73 6360-1, ČSN 73 6360-2) 

Temeno kolejnic (T.K.) – myšlená rovina, která je shora položená na kolejnicové pásy na 
nejvýše položené body hlav kolejnic.  

 

 

Audio 1.5 Temeno kolejnic 

 

Rozchod koleje – se měří mezi dvěma body 14 mm (platí pro S49, R65, UIC60) pod rovinou 
T.K. 

 

Audio 1.6 Rozchod koleje 

 

 

Obr. 8 – definování rozchodu koleje 

Průjezdný průřez – obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, jehož osa je kolmá ke 
spojnici temen kolejnic a prochází středem koleje a který vymezuje vzdálenosti vně ležících 
staveb, zařízení a předmětů od osy koleje a od spojnice temen kolejnic, kromě případů, kdy z 
funkčních důvodů musí dojít ke styku těchto zařízení s drážním vozidlem  
 

 

Audio 1.7 Průjezdný průřez 

 

Výhybka – konstrukční část kolejového svršku, která umožňuje odbočení vozidla do 
zvoleného směru. Výhybky mohou být jednoduché, dvojité, křižovatkové. Každá jednoduchá 
výhybka má přímou a odbočnou větev. Volba směru jízdy se provádí přestavením tzv. 
výměnové části, nejčastěji elektromagnetickým, dálkově řízeným přestavníkem. Ten ohne 
dvojici jazyků tak, aby se přimkla na jednu nebo druhou stranu kolejového rozchodu. Jede po 
něm tedy jedno z kol. Jazyky jsou natolik dlouhé (řádově desítky nebo i stovky metrů), že 
jejich ohnutí nezpůsobuje problém. Kritická část výhybky je srdcovka, kde kolo najede na 
jednu stranu ostrého hrotu a tím je změna směru jízdy dokončena. Je jasné, že pro bezpečné 
vedení vozidla výhybkou musí být zachovány přesné rozměry nejen výhybky ale i dvojkolí 
vozidla. 

 

Audio 1.8 Výhybka 
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Obr. 9 – příklad výhybky 

1.3 PROJEKTOVÉ ZÁSADY (VYHLÁŠKA MINISTERSTVA 
DOPRAVY Č. 177/1995 SB) 

1. Vlečka musí mít prostorovou průchodnost určenou průjezdným průřezem 
odpovídajícím obrysu drážního vozidla používaného na vlečce. Za součást vlečky se 
nepovažují koleje vyhrazené výlučně pro jízdu vozidel určených pro technologickou 
obsluhu výroby. Koleje určené jak pro jízdu vozidel pro technologickou obsluhu, tak i 
pro jízdu drážních vozidel jsou součástí vlečky a musí splňovat podmínky stanovené 
zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. 

2. Křížení vlečky s pozemní komunikací v úrovni kolejí se označuje výstražným křížem. 
3. Do průjezdného průřezu smějí zasahovat stavby a zařízení, která mění svou polohu při 

součinnosti s drážními vozidly, mají-li tato zařízení uvnitř průjezdného průřezu přesně 
vymezený dotyk s určenými částmi drážních vozidel.  

4. Na vlečce se zřizuje poloměr oblouku 190 m a větší. Poloměr oblouku může být 
zmenšen podle podmínek stavebního povolení stanovených s přihlédnutím k místním 
podmínkám.  

5. Na dráze celostátní se zřizují koleje s normálním rozchodem. U dráhy regionální a u 
vlečky se připouští i úzký rozchod koleje.  

6. Výhybka, kterou se uskutečňuje styk vlečky s jinou dráhou, musí umožňovat traťovou 
rychlost trati této jiné dráhy. 

 
Animace 1.2 Projektové zásady železnice 
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1.3.1 Projektové zásady – širá trať, R ≥ 300 m 

 
Obr. 10 – příklady uspořádání kolejí pro širou trať 

1.3.2 Projektové zásady – železniční stanice: přímá kolej, R ≥ 300 m 

 
Obr. 11 – příklady uspořádání kolejí pro železniční stanici 
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1.3.3 Projektové zásady – volný schůdný a manipulační prostor 

 
Obr. 12 – příklady uspořádání kolejí 
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1.3.4 Projektové zásady – volný schůdný prostor (nepředpokládá se manipulace) 

 
Obr. 13 – příklady uspořádání kolejí 
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1.3.5 Projektové zásady – boční rampy 

 
Obr. 14 – příklady uspořádání kolejí pro boční rampy 

1.3.6 Projektové zásady 

Sklony– stanice, výhybky a manipulační koleje = 2,5 ‰ 
 – traťové koleje = 25 ‰ (na 1 km 25 m) 

Lom nivelety – Rmin = 1000 m, nesmí zasahovat do výhybek, točen, mostů, přesuven, vah atd. 

Posun vagonů na vlečkách strojírenských závodů:  
• Trakční kolejová vozidla 
• Posunovací vrátky 
• Svážný pahorek 
• Ruční posun 
• Vysokozdvižné vozíky, traktory či jeřáby. 

1.4 NÁVRH TRAKČNÍHO PROSTŘEDKU 

Úkol: 
• zjistit maximální trakční odpor 
• situační plán 
• velikost zátěže v úsecích 
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Trakční odpor: Oc = f(rychlost, směrové poměry, sklonové poměry, setrvačnost) 
 Oc = Ov + Oo + Os + Oa 

Odpor na rovné trati: Ov = 25 + v2/k ; k = 200 (souč.pro nákl. žel. vozy) 
 v = rychlost soupravy [km/h] 

Směrový odpor: Parodi Oo = 800/R ; R – poloměr oblouku 
 Röckl Oo = 650/(R-55) 
 Pro výpočet vezmeme v úvahu nejnepříznivější stav. 

Odpor se sklonu tratě: Os = G sinα; platí tgα = h/1000 
pro malé úhly lze psát Os = G h/1000 = G s; s – stoupání tratě [‰] 

 
Obr. 15 – sklonové a silové poměry 

Odpor setrvačnosti urychlování: Oa = m · a ; a – orientační zrychlení [m·s-2] 
 a = 0,05 m·s-2 → úklonné tratě 
 a = 0,15 m·s-2 → horizontální tratě 

Potřebná tažná síla na háku lokomotivy: T = Gv · Oc;    Gv – celková tíha vozů s 
nákladem 

Dle potřebné síly na háku lokomotivy zvolíme vhodný typ lokomotivy. 

Koreffův zátěžový diagram: je funkcí tažné síly T, rychlosti v, redukovaného sklonu 
sred a hmotnosti vlaku m. 
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Obr. 16 – příklad Koreffova diagramu 

1.5 POČET ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ NA VLEČCE 

n(př.,ods.) = M(př.,ods.) · k / (Q · d) 

M(př.,ods.) – roční objem materiálů pro přísun a odsun [t / rok] 
Q – množství materiálu v 1 vozové jednotce [t] 
d – počet dní v roce, kdy se počítá s manipulací na vlečce 
k – opravný součinitel vyjadřující nerovnoměrnost přísunů a odsunů 
k = 1,5  pro přísun 
k = 1,2 – 1,5 pro odsun 

1.6 ZNAČENÍ LOKOMOTIV V LETECH 1925-1987 

První písmeno: 
_ – parní 
T – dieselová 
TL – turbínová  
M – motorový vůz 
E – elektrická  
S – elektrická střídavá 
EM – elektrický motorový vůz stejnosměrný 
SM – elektrický motorový vůz střídavý 
N – nemotorový vůz 
U – uvedeno za písmeny viz výše, úzkokolejná 
ES – elektrická dvojsystémová 
A – akumulátorová 
TA – hybridní (diesel+aku) 

Velké číslice: 
První číslice označuje počet hnaných náprav 
Druhé číslice označuje rychlost v km.h-1 
(druhá číslice+3)x10 
Poslední číslice udává hmotnost na nápravu v tunách 
(poslední číslice+10) 
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Např.: T444 dieselová lokomotiva se čtyřmi hnanými nápravami, rychlost 70 km.h-1 a 14 t na 
nápravu. 

1.7 ZNAČENÍ LOKOMOTIV PO ROCE 1988    

První číslice: 
1 – elektrická stejnosměrná 
2 – elektrická střídavá 
3 – dvou či vícesystémová  
4 – elektrická jednotka či vůz stejnosměrná 
5 – elektrická jednotka či vůz střídavá  
6 – elektrická jednotka či vůz dvou či vícesystémová  
7 – motorová 
8 – motorový vůz 
9 – řídící vůz 
0 – vložený (nemotorový) vůz 

Druhá a třetí číslice tvoří konstrukční skupinu 
Čtvrtá až šestá číslice označují evidenční číslo 
Sedmá číslice je kontrolní 
Hnací lokomotiva má mezi třetí a čtvrtou číslicí mezeru a mezi šestou a sedmou 
pomlčku, např.: 163 046-6.  

1.8 NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZY NA VLEČKÁCH PODLE 
DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 

Odvětví – hnědé, černé uhlí 
Hnědé, černé uhlí, brikety, koks či hruboprach – vozy typu Falls, Eas, Eaos, Faccs 
Paletované zboží – Habbillns, Gags, Gbgkks 

Odvětví - stavebniny 
Tvárnice, betonové prefabrikáty – Rils, Res 
Drcené a těžené kamenivo,popel, struska, sklářský a slévárenský písek – Falls, Faccs 
Pražce či dlažební kostky – Eas, Res 

Odvětví – potraviny a agro 
Zrní – Tdgns, Tadgnss, Hadgs 
Sušenky a nápoje – Ibb(hpp)s 
Jablka, brambory, cukrová řepa – Eas, Es 
Paletované zboží – Gags, Gbgs, Gbgkks, Hbbillns, Habbillnss 

Odvětví chemické produkty a kapalná paliva 
Zkapalněné plyny, minerální oleje – Zaes, Zacns 
Volně ložená hnojiva – Tdns, Tadgnss 
Prostředky na praní a čištění, plastové výrobky, pneumatiky (vše na paletách či 
bigbag) – Hbbillns, Habbillnss, Kils, Rils, Gags 
Granulovaná smola - Tams 

Odvětví – dřevo a papírenské výrobky 
Dřevní štěpka – vozy typu Fmmrs, Tirs 
Dřevo – Roos, Res, Eas 
Řezivo – Res, Rils, Habbillnss 
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Dřevěné desky, papír, buničina – Hbbillns, Rils, Habbillnss 

Odvětví – železo, ocel, stroje 
Železo – Res 
Plechy – Smmps 
Šrot – Eas, Es 
Tams, Rils 

1.9 TECHNICKÉ PARAMETRY VYBRANÝCH ŽELEZNIČNÍCH 
VOZŮ    

 
Tab. 1 – přehled parametrů vybraných železničních vozů 

1.10 PŘEHLED VYBRANÝCH VOZOVÝCH ŘAD 

Eas - čtyřnápravový otevřený vysokostěnný železniční nákladní vůz s čelními klapkami, 
určen pro přepravu sypkého hromadného materiálu a kusového zboží, které nevyžaduje krytý 
prostor. 

 
Obr. 17 – železniční vůz Eas [www.cdcargo.cz] 

Habbillnss - čtyřnápravový krytý železniční nákladní vůz s odsuvnými stěnami vybavený 
osmi přestavitelnými vnitřními přepážkami, vhodný pro přepravu objemného, kusového nebo 
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paletizovaného zboží citlivého na povětrnostní vlivy, které nevyžaduje při přepravě větrání. 
Nakládku a vykládku lze provádět ze stran vysokozdvižnými vozíky nebo shora jeřábem. 

 
Obr. 18 – železniční vůz Habbillnss [www.cdcargo.cz] 

Falls - čtyřnápravový výsypný železniční nákladní vůz, určený pro přepravu uhlí a koksu po 
tratích o rozchodu 1435 mm, bočnice jsou ovládány pneumaticky. 

 
Obr. 19 – železniční vůz Falls [www.cdcargo.cz] 

Hbbillns - dvounápravový krytý železniční nákladní vůz s odsuvnými stěnami je určen pro 
přepravu nákladů citlivých na povětrnostní vlivy, pro objemné, kusové nebo paletizované 
zásilky, které nevyžaduje při přepravě větrání. 

 
Obr. 20 – železniční vůz Hbbillns [www.cdcargo.cz] 

Kils - dvounápravový železniční nákladní vůz s pohyblivými kryty a pevnými čelními 
stěnami bez klanic, je určen pro přepravu kusových i velkoobjemových balených zásilek nebo 
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zásilek uložených na paletách, které při přepravě vyžadují ochranu před povětrnostními vlivy. 
Konstrukce vozu dovoluje rychlou nakládku a vykládku i optimální přístup k ložné ploše z 
každé strany vozu i shora. 

 
Obr. 21 – železniční vůz Kils [www.cdcargo.cz] 

Rils - Čtyřnápravový plošinový železniční nákladní vůz s pohyblivým krytem a pevnými 
čelními stěnami, bez klanic, je určen pro přepravu dlouhých nákladů, rozměrnějších kusových 
zásilek, výrobků strojního, hutního a stavebního průmyslu, které vyžadují ochranu před 
povětrnostními vlivy. 

 
Obr. 22 – železniční vůz Rils [www.cdcargo.cz] 

Res - čtyřnápravový plošinový železniční nákladní vůz se sklopnými bočnicemi a klanicemi, 
určen pro přepravu výrobků strojírenského, hutního a stavebního průmyslu, dlouhých nákladů 
a silničních vozidel. 

 
Obr. 23 – železniční vůz Res [www.cdcargo.cz] 
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Smmps - čtyřnápravový plošinový železniční nákladní vůz bez bočních stěn, určen pro 
přepravu dlouhých nákladů, objemných kusových zásilek, kolové a pásové techniky. 

 
Obr. 24 – železniční vůz Smmps [www.cdcargo.cz] 

Sggmrss - Šestinápravový kloubový železniční nákladní vůz pro kombinovanou přepravu této 
řady, a dále pro přepravu objemných kontejnerů a výměnných nástaveb. 

 
Obr. 25 – železniční vůz Sggmrss [www.cdcargo.cz] 

Tams - Čtyřnápravový železniční nákladní vůz s otvírací plachtovou střechou, je určen pro 
přepravu výrobků strojního, hutního a stavebního průmyslu, rozměrnějších kusových zásilek, 
výjimečně i pro přepravu volně ložených sypkých substrátů, které vyžadují ochranu před 
povětrnostními vlivy. 

 
Obr. 26 – železniční vůz Tams [www.cdcargo.cz] 

Tad(g)nss - čtyřnápravový výsypný železniční nákladní vůz s otvíratelnou střechou. 
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Obr. 27 – železniční vůz Tad(g)nss [www.cdcargo.cz] 

Zacns - čtyřnápravový cisternový železniční nákladní vůz pro přepravu kapalin. 

 
Obr. 28 – železniční vůz Zacns [www.cdcargo.cz] 
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1 VNĚJŠÍ SILNIČNÍ PŘIPOJENÍ PRŮMYSLOVÉHO ZÁVODU 

 

 

 

OBSAH KAPITOLY: 

Základní definice a pojmy – silniční komunikace, silniční vozidla 
Projektové zásady – parkování, stání, otáčení, nakládka a vykládka 
Návrh silničních prostředků 

 

 

 

MOTIVACE: 

Silniční připojení je velmi důležitým prvkem pro mnoho průmyslových 
závodů. Dobře navržené silniční připojení umožní plynulé zásobování bez 
nucených odstávek, což vyžaduje znalost základních podmínek pro 
parkování, stání a otáčení nákladních vozidel. 

 
 

 

CÍL: 

Základní definice a pojmy – silniční komunikace, silniční vozidla – hnací a 
hnaná. 

Projektové zásady návrhu silničních komunikací – otáčení, parkování, 
zajíždění k rampě, stání. 

Návrh silničního prostředku. 
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1.1 ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO SILNIČNÍ DOPRAVU 

Silniční komunikace: 
• pozemní cesta pro nekolejová vozidla a přilehlé chodníky pro chodce 
• pomocné zpevněné plochy pro otáčení a odstavování vozidel 
• neveřejné příjezdové cesty přesahující areál podniku 

 

 

Audio 1.1 Silniční komunikace 

 

Podnikové silniční komunikace: 
• lehké (do 750 t/den) 
• střední (750 – 3000 t/den) 
• těžké (nad 3000 t/den) 

Silniční vozidla: 
• lehké (do 1000 kg) 
• střední (1000 – 6000 kg) 
• těžké (nad 6000 kg) 

 

 

Audio 1.2 Silniční vozidla 

 

1.1.1 Stavby pro nákladní automobilovou dopravu - úvod 
Stavby určené speciálně pro nákladní automobilovou dopravu mají uzlový charakter. 
Speciální objekty pro nakládání a vykládání zboží s nákladních automobilů mají formu 
nejjednodušších nakládacích a vykládacích ramp. V případě speciálních bezpečnostních úprav 
se jedná o uzavíratelné boxy se snahou o minimalizaci plošných nároků na řešení rampy i na 
prostor pro manipulaci a otáčení vozidel. 
Naopak větší prostorové nároky jsou kladeny na areály skladů, překladišť, kontejnerových 
překladišť, přístavní sklady atp. 
V současné době směřuje vývoj ke kombinaci výhod kamionové dopravy (hlavně dostupnost) 
s provozními a ekologickými výhodami nákladní železniční dopravy. 
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1.1.2 Základní pojmy – základní rozměry nákladních automobilů 

 
Obr. 29 – hlavní rozměry nákladních automobilů 

1.1.3 Parkování nákladních automobilů – ČSN 78 60 56 
Kolmé stání – samostatná auta 

 
Obr. 30 – kolmé stání samostatná auta 
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Animace 1.1 Projektové zásady silnice 

Kolmé stání – soupravy s vlekem 

 
Obr. 31 – kolmé stání souprava s vlekem 
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Stání 45° – samostatná auta 

 
Obr. 32 – šikmé stání 45° samostatná auta 

Stání 45° – soupravy s vlekem 

 
Obr. 33 – šikmé stání 45° souprava s vlekem 

Pro kamiony s návěsem a soupravy s vlekem má být parkování řešeno vždy jako průjezdné 
bez couvání. 
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Stání 30° – soupravy s vlekem 

 
Obr. 34 – šikmé stání 30° souprava s vlekem 

Ztráta místa při podélném stání 

 
Obr. 35 – podélné stání 
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1.1.4 Orientační rozměry prostorů pro otáčení nákladních automobilů 
Nákladní souprava dlouhá 15m 

 
Obr. 36 – příklad otáčení nákladních automobilů 

Nákladní auto s pevným podvozkem a dlouhým rozvorem 

 
Obr. 37 – příklad otáčení nákladních automobilů 
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1.1.5 Orientační rozměry prostorů v rozích komunikace 

 
Obr. 38 – rozměry komunikace 

1.1.6 Orientační rozměry prostorů – minimální šířka průjezdů v budovách 

 
Obr. 39 – rozměry komunikace 

1.1.7 Orientační rozměry prostorů pro otáčení 
Omezené prostorové poměry 

 
Obr. 40 – rozměry komunikace pro omezené prostorové poměry 

Velmi stísněné prostorové poměry 
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Obr. 41 – otáčecí kladivo 

 
Obr. 42 – rozměry komunikace pro stísněné prostorové poměry – Y tvar 
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1.1.8 Orientační rozměry prostorů pro otáčení ve velmi stísněných poměrech 

 
Obr. 43 – rozměry komunikace pro velmi stísněné prostorové poměry 

 
Obr. 44 – rozměry komunikace pro velmi stísněné prostorové poměry 
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1.1.9 Orientační rozměry prostorů pro zajíždění ke kolmé nákladové rampě 
Samostatné stání 

 
Obr. 45 – rozměrové poměry pro samostatné stání 

Stání v řadě 

 
 

Obr. 46 – rozměrové poměry pro stání v řadě 
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Tab. 2 – hodnoty rozměrových parametrů pro Obr. 46 

Provoz vpravo ve směru hodinových ručiček 

 
Obr. 47 – rozměrové poměry 
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Minimální prostor pro nakládací rampy 

 
Obr. 48 – rozměrové poměry 

Nakládání a vykládání ve vnitřním dvoře 

 
Obr. 49 – rozměrové poměry 
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Tab. 3 – parametry pro Obr. 49 

1.1.10 Orientační rozměry prostorů pro zajíždění k šikmé nákladové rampě 
Kamion s návěsem 
(úhel 45°) 

 
Obr. 50 – rozměrové poměry pro kamion s návěsem 
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ěžný nákladní automobil 
(úhel 50°) 

 
Obr. 51 – rozměrové poměry 

Boční vykládání 
(úhel 10°) 

 
Obr. 52 – rozměrové poměry 

1.1.11 Varianty prostorového uspořádání nákladových ramp – jednoduchá rampa 

 
Obr. 53 – varianta s přechodovým plechem 
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Obr. 54 – varianta s nájezdným klínem a přechodovým plechem 

 
Obr. 55 – varianta s hydraulickým válcem a přechodovým plechem 

1.1.12 Varianty prostorového uspořádání nákladových ramp – hydraulická nůžková 
zvedací plošina 

 
Obr. 56 – varianta s hydraulickou nůžkovou zvedací plošinou 
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Obr. 57 – varianta s hydraulickou nůžkovou zvedací plošinou 

1.2 NÁVRH SILNIČNÍHO PROSTŘEDKU (VÝPOČET PLATÍ I PRO 
DOPRAVNÍ VOZÍKY) 

Úkol: 
• zjistit dobu cyklu 
• výkon vozidel 

Celková délka jízdní trasy: 
 Lc = Σ Li [km] 
Li – délka jízdní trasy bez ohledu na její vytyčení  

Přepravní délka jízdní trasy: 
 Lnakl = Σ Lki [km] 
Lki – celková ujetá vzdálenost s nákladem 

Průměrná přepravní vzdálenost: vzdálenost ujetá jedním vozíkem na identifikovaném 
přepravním okruhu 
 Lp = Lc / (Σni · pi) [km] 
ni – počet vozíků na i-tém přepravním okruhu 
pi – počet jízd 

Součinitel využití jízd: 
 ß = Lnakl / Lc [-] 
bývá v rozsahu 0,4 – 0,8  

Doba jednoho cyklu: 
 tc = tj + tpl + tpo [hod] 

Doba jízdy: 
 tj = Lp / vt  [hod] 
vt – technická rychlost vozidel  [km·h-1]počet vozíků na i-tém přepravním okruhu 

Prostoje při nakládání a vykládání: 
 tpl = N·δ·tn,v [hod] 
N – jmenovitá nosnost vozidla [t] 
tn,v – doba (norma) nakládky, vykládky [hod] 
δ – součinitel využití vozidla δ = G / (N·g) [-] 
G – tíha skutečného nákladu [N] 
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Prostoje z ostatních příčin: 
tpo – nedostatky v organizaci, poruchovost vozidla, čekání na nákládku a vykládku, disciplína 
řidiče, ostatní příčiny. 

Denní počet obratů pro 1 vozidlo: 
 Po = Td / to [počet obratů] 
Td – denní doba provozu [hod] 
to – doba jednoho obratu [hod]  

Objem denní přepravy 1 vozidla: 
 Qd = Po · N · δ [t] 

Celková denní přepravní práce: 
 Pd = Qd · Lp [t · km] 
Známe – li celkovou sumu přepravní práce → stanovíme počet vozidel 

Denní jízdní výkon: 
 Ld = Po · Lp / ß [hod] 
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1 DOPRAVNÍ KOMPLEXY VE SLÉVÁRNÁCH 

 

 

OBSAH KAPITOLY: 

Příklady toku materiálu ve slévárně 
Dispozice sléváren 
Druhování slévárenských pecí 
Zavážení slévárenských pecí 
Skladování a úprava křemenných písků 
Dopravní systémy ve slévárnách 

 

 

 

MOTIVACE: 

Znalost toku materiálu ve slévárně nám umožňuje efektivně a optimálně 
navrhnout dopravní systémy. Naučíme se znát základní dispozice sléváren, 
budeme umět rozlišit základní způsoby zavážení a druhování slévárenských 
pecí. 

 
 

 

CÍL: 

Tok materiálu ve slévárně – typy materiálů a dispozice sléváren. 

Zavážení a druhování kuploven, indukčních pecí a elektrické obloukové 
pece. 

Pojivo, ostřivo, formovací směs. 

Dopravní systémy ve slévárnách – dopravovaná látka versus dopravní 
systémy. 
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1.1 ROZDĚLENÍ SLÉVÁREN 

Slévárny lze dělit dle mnoha hledisek např. dle druhu odlévaného materiálu, velikosti odlitků, 
roční produkce, sériovosti či technologie výroby odlitků. Pro naše potřeby bude uvedeno 
rozdělení dle dosahovaného stupně mechanizace: 
Slévárny s nízkou mechanizací – převládá ruční práce (pěchování forem či příprava 
formovací směsi). Mechanizačními prostředky bývají jen jeřáby a ruční vozíky. 
Středně mechanizované slévárny – formovací stroje a mísiče. Jsou vybaveny zařízeními pro 
mezioperační manipulaci, vozíčkovými dopravníky, válečkovými tratěmi atd.  
Automatizované slévárny – uplatněn systém CIM (Computer Integrated Manufacturing), 
pružné výrobní systémy či jejich jednotlivé moduly umožňují reagovat na požadavky trhu. 
 

 

Audio 1.1 Rozdělení sléváren 

 

1.1.1 Nároky na manipulaci s materiálem ve slévárnách 

 
Tab. 4 – nároky na manipulaci s materiálem 

LLG – litina s lupínkovým grafitem 
LKG – litina s kuličkovým grafitem 

1.1.2 Příklad toku materiálu ve slévárně litiny 

 
Obr. 58 – materiálový tok ve slévárně litiny 
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1.1.3 Dispozice slévárny 
Velikost slévárny je možno přibližně stanovit na základě údajů pro jednotlivé typy sléváren 
uvedených níže. Při návrhu slévárny je dobré respektovat následující pravidla: 

• Respektovat plynulý tok materiálu během celého výrobního procesu (nesmí se křížit 
přísun surovin s odvozem hotových odlitků). 

• Budova slévárny je optimálně situována k železniční vlečce či přístupovým cestám 
bez ostrých ohybů. 

• Suroviny i pomocné látky (FeSi či FeMn) se skladují pod střechou z důvodu eliminace 
povětrnostních vlivů. 

 
Tab. 5 – příklad roční produkce slévárny 

 
Tab. 6 – příklad roční produkce slévárny 

1.1.4 Dispozice slévárny s ohledem na volbu dopravních a manipulačních zařízení 
• Manipulační a dopravní prostředky jsou vyvinuty tak, aby byly, buď co nejvíce 

všestranné, nebo aby vyhovovaly co nejdokonaleji jedinému účelu. 
• Před návrhem slévárny je nutno znát jaké a jak těžké odlitky budou vyráběny, neboť 

na tom závisí konstrukce manipulačního zařízení. 
• Musí být sestaven přesný pracovní program tak, aby byl zajištěn minimální pohyb 

všech hmot a správně navrženy dopravní a manipulační prostředky s maximálním 
využitím půdorysné plochy. 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

6 DOPRAVNÍ KOMPLEXY VE SLÉVÁRNÁCH 

• K manipulaci s těžkými formovacími rámy a slévárenskými pánvemi se použije 
mostových jeřábů. 

• Pro manipulaci s lehčími břemeny se využívá jeřábů konzolových a pro manipulaci v 
úrovni podlahy pak portálové pojízdné a sloupové otočné jeřáby. 

• K podlahové dopravě (např. doprava modelů) se využívá pojízdných vozíků s 
elektropohonem či spalovacím motorem vybaveným katalyzátorem v plošinovém či 
vysokozdvižném provedení. Dále se k podlahové dopravě využívá úzkorozchodných a 
normálně rozchodných drah. 

• U vícelodních sléváren je důležitý příčný transport těžkých odlitků pomocí příčné 
dráhy nebo vozíčkových řetězových dopravníků, kde nosná část je tvořena vozíkem 
pojíždějícím po kolejích a tažného členu v podobě řetězu. 

• Sypké a zrnité materiály a formovací směsi jsou automaticky dopravovány pásovou a 
pneumatickou dopravou. 

 

 

Audio 1.2 Dispozice slévárny 

 

1.1.5 Dopravní komplexy tavíren 
Hlavní materiálový tok vstupující do tavírny tvoří kovové housky a vlastní kovový vrat a 
externí odpad. Zatímco slévárna neFe obecně taví pouze vlastní vrat a slitinové housky, 
slévárny slitin Fe do vsázky kromě vlastního vratného materiálu používají i tříděný litinový a 
ocelový odpad. 
Řízené druhování a zavážení vyžaduje skladování vsázky různé kvality v oddělených 
zásobnících. Suroviny, obsahující tavidla (v kusové a práškové formě), redukční činidla a 
vyzdívky jsou obvykle skladovány pod zákryty s minimální manipulací.  

Práškové materiály mohou být skladovány v zásobnících a dopravovány pneumaticky nebo 
ve velkoobjemových pytlích. 
Ohnivzdorné materiály, pomocné látky a ostatní minoritní dodávky se skladují ve vnitřních 
prostorách. 

Hrubé pevné odpady (použitý žáruvzdorný materiál, struska) se skladují na oddělených 
hromadách v boxech a manipulace s nimi je zajištěna vysokozdvižnými vozíky. 

Odprašky z filtrů se shromažďují pro skladování před dopravou k likvidaci do 
velkoobjemových pytlů nebo kontejnerů. 

1.1.6 Dopravní komplexy tavíren - sklad 
Příklad uspořádání skladu pro tavírnu je uveden níže. Kapacita denních zásobníků odpovídá 
zhruba dennímu výkonu slévárny. Uspořádání je závislé na technickém řešení operace 
druhování a zavážení. 
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Obr. 59 – příklad uspořádání slévárny s kuplovnou 

 
Tab. 7 – skladování pro tavírnu litiny s kuplovnou 

Vstup materiálu do skladu tavírny je možno pomocí nákladních automobilů, které vyklopí 
vsázku přímo z korby do denního zásobníku vytvořeného terénní úpravou (viz obrázek). 

Ocelový odpad se může druhovat přímo z nákladové plošiny břemenovým elektromagnetem 
bez dalšího meziskladování. 

Vápenec (CaO) se může vykládat drapákem nebo pásovým dopravníkem ze speciálních 
vagónů se spodní výpustí. 
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Obr. 60 a) – přísun vsázky do skladu tavírny - silničními vozy 

 
Obr. 60 b) – přísun vsázky do skladu tavírny - železničními vozy 

Koks je vhodné přivážet v kontejnerech, aby se minimalizovalo jeho znehodnocení drcením 
při přepravě a překládání. Samotné třídění koksu probíhá v kombinaci vibračního dopravního 
žlabu s vibračním sítem, na kterém se vytřídí drobné prachové podíly (propadnou) od koksu 
zadaného rozměru (25-40mm). 
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Obr. 61 – třídění koksu na vibračním podavači 

1.2 DRUHOVÁNÍ A ZAVÁŽENÍ SLÉVÁRENSKÝCH PECÍ 

Druhováním rozumíme výběr a sestavení podílu kovových a nekovových složek vsázky tak, 
aby se dosáhlo požadovaného chemického složení a tím vlastností tavené slitiny. Používají se 
vibrační dopravníky, břemenové elektromagnety, druhovací jeřáb a bezobslužné systémy. 

Zavážení je vlastně doprava nadruhovaných surovin (celé vsázky) do pece. 

 

Audio 1.3 Druhováni, zavážení 

 
 

 
Animace 1.1 Druhování a zavážení kuplovny 
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1.2.1 Druhování kuploven vibračními dopravníky 
Vibračními dopravníky lze druhovat veškerou kovová vsázka. Jemné navažování umožňuje 
konstrukce dopravníku, kde svislá složka kmitavého pohybu se k zadní stěně denního 
zásobníku zmenšuje a tím klesá rychlost posuvu materiálu. Směrem k výstupu se snižuje 
vrstva nahromaděného materiálu, takže ze zásobníku padají jednotlivé kusy. 

 
Obr. 62 – druhování vibračními podavači 

1.2.2 Druhování kuploven břemenovým elektromagnetem 
Pomocí břemenového elektromagnetu s nastavitelnou elektromagnetickou silou se navažuje 
kovová vsázka do zásobníku stabilních vah. Koks, vápenec a přísady se programově a zcela 
automaticky dopravují vibračními dopravníky do zásobníku druhých stabilních druhovacích 
vah. Nadávkovaná kovová vsázka se vyprázdní do okovu pojíždějícího pod váhami. Vozík s 
okovem odjíždí k místu pro automatické převzetí okovu zavážecí kočkou a po vyprázdnění do 
kuplovny se okov vrátí na vozík a přijede do pozice pod váhy kovové vsázky zpět. 

 
Obr. 63 – druhování břemenovým elektromagnetem 
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1.2.3 Druhování kuploven vestavěnou jeřábovou váhou 
Alternativou k druhování břemenovým elektromagnetem v případě stísněného prostoru nebo 
skládá-li se vsázka z více komponentů, je použití vestavěné váhy na druhovacím jeřábu. 
Jeřáb pojíždí podél libovolně dlouhé řady betonových zásobníků a operátor navazuje kovové 
složky elektromagnetem do zásobníku váhy, kterou současně s sebou veze. 

 
Obr. 64 – druhování vestavěnou jeřábovou vahou 

1.2.4 Druhování kuploven bezobslužně 
Hlavní komponenty vsázky se dávkují automaticky vibračními dopravníky do zásobníku 
stabilních (nebo pojízdních) vah nebo na vážící pásový dávkovač. Drobný kovový vrat, 
brikety, koks a vápenec jsou podávány na vážící pásový podavač. Na konci pásu padají do 
násypky a připraveného okovu. 

 
Obr. 65 – druhování bez obsluhy 
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1.2.5 Zavážení kuploven skipovým výtahem 

 
Obr. 66 – zavážení skipovým výtahem 

1.2.6 Zavážení kuploven šikmým výtahem 
Pro obsluhu více kuploven se s výhodou k zavážení používá šikmého výtahu, kde se věž 
výtahu otáčí kolem svislého čepu, který je umístěn v ose druhovací váhu. Okovy jsou 
zpravidla pevně uchyceny k vozíku, který je veden ve válcovém profilu dráhy s omezeným 
výkonem (4t/h). Jedná se o podobné řešení jako u skipového výtahu. 

 
Obr. 67 – zavážení šikmým výtahem 

1.2.7 Zavážení kuploven jeřábovou kočkou 
Okovy se vsázkou jsou manipulovány pomocí zavážecí kočky. Kolejové zavážecí kočky 
pojíždějí po dvou kolejích nebo po mostu zavážecího jeřábu. Mohou být s výložníkem nebo 
bez něho a překonávají velké vzdálenosti od druhování k peci. Podvěsné kočky se používají 
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v omezeném prostoru, mohou obsluhovat více kuploven, proto se v takovém případě závěsná 
drážka (nosný profil) otáčí. 

 
Obr. 68 – zavážení jeřábovou kočkou 

1.2.8 Druhování indukčních pecí 
Základem je dávkové druhování do různě provedených okovů, dopravovaných jeřáby, 
závěsnými dopravníky, válečkovými tratěmi nebo jejich kombinacemi. 

 
Obr. 69 – druhování a zavážení bez a s předehřevem 

1.2.9 Zavážení indukčních pecí 
Zavážení je možno provádět pomocí vibračních dopravníků, pásových dopravníků či pomocí 
zavážecího jeřábu. 
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Obr. 70 – zavážení indukčních pecí okovem a vibračním podavačem 

1.2.10 Druhování a zavážení elektrických obloukových pecí 
Druhuje se přímo z hlavních zásobníků, obvykle dvouřadé podélně uspořádané (odpadají 
denní zásobníky), pomocí stabilních plošinových druhovacích vah. Na obrázku je vidět 
odklopené víko pece a dopravu ocelového a legovaného odpadu ve vsázecích okovech do 
nístěje pece na začátku tavení. Přísady a feroslitiny se sázejí do pece sázecími dvířky buď 
ručně (do 150kg) nebo korýtkovým sázecím vozíkem (1500kg). 
Zavážecí koše – pletivové 

 – otevíratelné koše ovládané hákem zavážecího jeřábu nebo otvíratelná po 
vyhoření lan či olověných kolíku zajišťujících segmenty koše. 

 
Obr. 71 – typ zavážecího koše do elektrické obloukové pece 
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Obr. 72 – typ zavážecího koše do elektrické obloukové pece 

 
Obr. 73 – typ zavážecího koše do elektrické obloukové pece 

 
Obr. 74 – druhování a zavážení do elektrické obloukové pece 
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1.3 SKLADOVÁNÍ A ÚPRAVA NOVÉHO KŘEMENNÉHO PÍSKU PRO 
FORMOVACÍ A JÁDROVÉ SMĚSI 

Formovací směs je disperzní materiál tvořený třemi základními složkami – ostřivem, 
pojivem a přísadami. 
 

 

Audio 1.4 Formátovací směs 

 

Ostřivo je zrnitá látka o středním zrnu 0,2 – 0,4 mm, která tvoří skelet formy. Mezi ostřiva 
patří především křemenný písek. 
 

 

Audio 1.5 Ostřivo 

 

 
Obr. 75 – technologické toky v úpravně bentonitové formovací směsi 
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Pojivo je plastická, tekutá či jiná látka, která mezi jednotlivými zrny ostřiva vytváří vazby, a 
tím spojuje formovací směs. Mezi základní pojiva patří především bentonit, vodní sklo či 
umělé pryskyřice. 
 

 

Audio 1.6 Pojivo 

 

Přísady jsou látky upravující některé vlastnosti formovacích směsí, například uhlíkaté 
přísady zlepšují povrch litinových odlitků či plastifikační přísady, které snižují otěr odlitků. 

 

 

Audio 1.7 Přísady 

 

 
Obr. 76 – pojivo + ostřivo 

1.3.1 Skladování a úprava nového křemenného písku pro formovací a jadrové směsi 
Nové ostřivo (křemenný písek) je dodáváno buď v surovém netříděném stavu nebo jako 
sušený tříděný křemenný písek. 

Nové surové písky musí projít fázemi sušení, chlazení a prosévání. Mokrý písek se přiváží 
zpravidla vagóny se spodní výpustí do mokrého sila, kde probíhá odvodnění písku. Drapákem 
je přesunut na rošt k odloučení valounů a pařezů a dále se dopravuje pásovým dopravníkem 
na korečkový elevátor k následnému sušení. Po fázi sušení dochází k roztřídění na vibračních 
sítech a tříděný písek je uskladněn v suchém silu. 

Sušený tříděný křemenný písek se dopravuje cisterny kamionové dopravy a vyprazdňuje se 
pneumaticky do akumulačního sila. 

 

 

Audio 1.8 Křemenný písek 
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Animace 1.2 Tok ostřiva 

1.3.2 Magnetické odlučovače vratné formovací směsi 
Uvolněná vratná formovací směs na vytloukacím roštu propadá skluzem na vibrační 
dopravník, který přiděluje materiál na pásové dopravníky svozové trasy. Ke třídění 
feromagnetických částeček z vratné formovací směsi na pásech svozové tratě se používají 
magnetické odlučovače různých konstrukcí. 

Třídicí válec má plášť z nemagnetického materiálu, magnet je uchycen na pevné ose, na níž 
se v ložiskách otáčí plášť. Magnetický odpad je přidržován na stěně válce, po dojetí k 
nemagnetické části odpad odpadá do beden. 

Pásový třídič má magnety uvnitř krátkého pásového dopravníku zavěšeného těsně nad 
dopravníkem s vratnou směsí. 

Třídicí buben je řešen jako vrtaný magnetický buben pásového dopravníku. Má malou 
účinnost a rychlost nesmí překročit 1,6m.s-1. Pro lepší účinnost se používá s kombinací 
předešlých.  
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Obr. 77 – třídící válec 

 
Obr. 78 – pásový třídič 
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Obr. 79 – třídící buben 

1.3.3 Dávkování formovací směsi do mísiče 
Dávkování se dělí na objemové (volumetrické) a hmotnostní (gravimetrické). 
Objemové dávkování se děje pomocí pásových, šnekových dopravníků či talířových a 
vibračních podavačů. Výhodou je jednoduchá konstrukce, nevýhodou je nízká přesnost. 

Hmotnostní dávkování je aplikováno pomocí výše uvedených dopravních prostředků do 
násypky zásobníkové tenzometrické váhy se signálem, který dané dopravníky reguluje. 
Vratná směs se přivádí pásovým dopravníkem, nový písek pomocí vibračního či šnekového 
podavače a bentonit a práškové přísady pomocí šnekového dopravníku. V případě injektáže 
do mísiče se používá vážící zásobník s napojením do pneumatického podavače. Voda je 
dávkována hmotnostně nebo objemově (pomocí přesného průtokoměru). 

 

 

Audio 1.9 Dávkování směsi 
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Obr. 80 – navažování a dávkování komponent do mísiče bentonitové směsi 

 
Obr. 81 – navažování a dávkování práškových podílů a injektáž do mísiče 

1.3.4 Zjednodušené zobrazení materiálových toků ve slévárně 
Formovací směs a její komponenty v různém stavu tvoří podstatnou část oběhu materiálu ve 
slévárně, do nějž částečné proudy vstupují a vystupují. Typickým příkladem je tok materiálu z 
akumulačních sil nového ostřiva či vratné směsi k mísičům, kde se ostřivo smísí s tekutým 
nebo pevným pojivem a přísadami. Proud směsi se přivádí do formovny či jaderny. Při 
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odlévání se setkává s proudem kovu. Od místa rozdělení při uvolnění odlitků se vrací vratná 
formovací směs zpět do úpravny směsi či do regenerace. Prach a odpadová vratná směs se 
skladuje až do její likvidace. 

 
Obr. 82 – materiálové toky ve slévárně s netrvalými formami 

1.4 DOPRAVNÍ SYSTÉMY VE SLÉVÁRNÁCH 

Prostor pro umístění dopravních zařízení ve slévárnách je velmi omezen, proto jsou tato 
zařízení rozměrové limitována a musí být lehce integrovatelná do místních poměrů s 
minimální energetickou spotřebou a minimálními nároky na údržbu. K dopravě sypkých, 
zrnitých a prachových materiálů se používají pásové, korečkové, šnekové, článkové, vibrační 
dopravníky a pneumatická doprava. 

 
Tab. 8 – dopravní systémy ve slévárně 
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1 DOPRAVNÍ KOMPLEXY V ENERGETICE 

 

 

 

OBSAH KAPITOLY: 

Doprava a skladování paliv 
Doprava, skladování a využití popílku 

 

 

 

MOTIVACE: 

Energetika jako průmyslové odvětví je dopravními komplexy různých 
druhů materiálů provázána. Jedná se především o dopravu energetických 
surovin – uhlí, či odpadů energetiky – popílek a popeloviny. 

 
 

 

CÍL: 

Materiálový tok uhlí. 

Materiálový tok popílku. 

Dopravní komplexy pro dopravu uhlí. 

Dopravní komplexy pro dopravu popílku. 
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1.1 PALIVO 

Způsob dopravovaní paliva a jeho další zpracování v teplárnách a elektrárnách, až po samotné 
užití v kotli, je v technickém provedení velmi odlišné pro každou velkou energetickou 
centrálu a závisí na mnoha faktorech. V prvé řadě jde o druh paliva. Vypracované schéma je 
pro uhelné elektrárny, ale i zde bychom nalezli velké rozdíly v provedení. Záleží např. na tom 
jak daleko je zdroj paliva od elektrárny, jaký způsob dopravy se jeví pro danou lokalitu 
nejekonomičtější, jakost dováženého paliva, o jak výkonnou jednotku se jedná, jak je 
proměnlivé roční využití zařízení atd. 

1.1.1 Doprava paliva do elektrárny 
Závisí na vzdálenosti elektrárny od důlního závodu a místních podmínkách, rozlišujeme: 
železniční dopravu, dopravu po vodě, lanovky a pásové dopravníky. 
 

 

Audio 1.1 Doprava paliva do elektrárny 

 

a) Železniční doprava 
Jedná se o nejčastější způsob dopravy mezi vzdáleným zdrojem a energetickou 
centrálou. Její nevýhodou je vysoká nákladovost, a omezený přísun dodávek (počet 
vagónů). Existuje celá řada různých druhů vagónů na dopravu uhlí, lze je ale rozdělit 
na dvě hlavní – normální nebo samovýsypné.  
 

 

Audio 1.2 Železniční doprava 

 

 
Obr. 83 – čtyřnápravový výsypný vagón typu W 

b) Lodní doprava 
Loděmi se uhlí dopravuje pouze tam, kde je elektrárna nebo teplárna v bezprostřední 
blízkosti splavné řeky, kanálu či moře. Její výhodou je nízká cena. 
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Audio 1.3 Lodní doprava 

 

c) Lanová doprava 
Staví se v ojedinělých případech, vzdálenost zdroje od elektrárny by neměla být větší 
než 10 až 15 km. Aby byla rentabilní měla by být dimenzována na výkon minimálně 
10 t.h-1 

 

 

Audio 1.4 Lanová doprava 

 

d) Doprava pásovými dopravníky 
Dopravníky se uhlí dopravuje z dolu na skládku elektrárny nebo přímo do bunkrů tam, 
kde je centrála v bezprostřední blízkosti dolu. Minimální vzdálenost mezi elektrárnou 
a báňským závodem stanoví bezpečnostní předpisy. Vzdálenosti větší jak 250 – 300 m 
se vzhledem k maximální délce nekonečného pásu překonávají pomocí tzv. 
překládacích stanic. Druhy pásu a dopravníku jsou velmi široké a lze je nalézt 
v příslušné literatuře. 
 

 

Audio 1.5 Pásové dopravníky 

 

1.1.2 Výklopník 
Na schématu je zakreslen nejjednodušší druh výklopníku pro samovýsypné vagóny, který 
sestává pouze z hrubého roštu pod kolejnicemi pro zachycení nežádoucí velmi hrubé frakce a 
s výsypky pod úrovní kolejnic. Pro běžné vagóny pak existují čelní, boční či rotační 
výklopníky. 
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Obr. 84 – dvojitý čelní výklopník 

Kromě výklopníků existuje i celá řada vykladačů (štítové, lopatkové, závitové), některé 
zároveň umí rovnoměrně rozkládat palivo na skládce. 

 
Obr. 85 – rotační výklopník 
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1.1.3 Vyhrnovací vozy 
Vyhrnovací vozíky se používají na odebírání materiálu ze štěrbinových hlubinných zásobníků 
na pásový dopravník. Vyhrnovací propelerové vozíky mají vlastní pohon pro jízdu na kolejích 
a hlavním pracovním prvkem je propeler, motorově otáčený (rotačně), jehož ramena při 
otáčení vyhrnují materiál ze štěrbiny na dopravní pás. Podle způsobu vyhrnování 
rozeznáváme vyhrnovací propelerové vozy jednostranné jednosměrné, jednostranné 
dvousměrné a dvoustranné. Používají se pro sypké, suché i vlhké materiály, prachovité, jemno 
a hrubozrnné do velikosti zrna 150mm. S rostoucí zrnitostí klesá vyhrnované množství a roste 
spotřeba energie. 

 
Obr. 86 – dvoustranný vyhrnovací propelerový vůz 

1.1.4 Skládka 
Slouží zejména k akumulaci energetických zásob pro neočekávané výpadky v dodávce, nebo 
při změnách mezi dodávkou a spotřebou, u uhlí většinou bývají skládky venkovní, 
nezastřešené, u černého uhlí musí však být vyhrnovacími vozy trvale hutněné, aby nedošlo 
k samovznícení. Většinou slouží k dlouhodobějšímu uložení paliva (na rozdíl od zásobníků). 
U některých provedení zauhlování se uhlí vykládá přímo na skládku pomocí tzv. vykladačů. 
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Obr. 87 – pojízdný portálový most s vykladačem 

1.1.5 Pásový dopravník 
Koncepce je stejná jako u pásových dopravníků, které dopravují palivo přímo z dolu, akorát 
že v tomto případě se jedná o dopravu na podstatně kratší vzdálenost. Důležitý je zejména 
správný návrh dopravníku tak, aby dopravní výkon odpovídal spotřebě kotle. Příklady 
pásových dopravníků jsou na obr. 6, bývají normalizovány. Pás je uložený na válečcích, které 
jsou připevněny na železnou konstrukci (opěrné stolice). Podle počtu válečků můžeme pásový 
dopravník rozdělit na jedno-, dvou-, tří-, a pěti-, válečkové stolice. Dalších mnoho rozdělení a 
způsobu pásových dopravníku je uvedeno v literatuře a normách. Pro dopravu uhlí se většinou 
používají více válečkové stolice (v závislosti na výkonu). 

 
Obr. 88 – válečkové stolice pásových dopravníků 

1.1.6 Rozdružovač paliva 
Nemá žádnou jinou funkci, než rovnoměrné rozložení paliva na dopravním pásu. Většinou se 
jedná o rotor umístěny nad pásem s šnekem, který rozhrnuje palivo. 

1.1.7 Separátor 
Spolu s palivem jsou dopravovány ke kotli další nežádoucí vměstky. Nebezpečné jsou 
zejména kovové příměsi, které mohou poškodit zařízení k další úpravě paliva a taky kotel 
samotný. Proto bývá před drtícím zařízením umístěn tzv. separátor, jehož účelem je vytřídění 
těchto kovových vměstků. Konstrukčně to bývá řešeno tak, že nad pásovým dopravníkem 
bývá umístěn elektromagnet a mezi elektromagnetem a dopravníkem je křižmo umístěn 
rychle rotující pás. Elektromagnet vytáhne kovový vměstek směrem k hornímu pásu, který jej 
vystřelí mimo dopravní cestu uhlí do záchytné jímky. 
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1.1.8 Hlídač kovů 
Těsně před drcením a rozdělováním uhlí do zásobníků bývá umístěn ještě tzv. hlídač kovů, 
který pokud snímačem zachytí na dopravním pásu kov, tento pás zastaví a obsluha má ještě 
možnost tento materiál odseparovat. 

1.1.9 Drtič uhlí 
Je zařízení, které mele palivo na požadovanou frakci. V drtiči už někdy bývá palivo 
předsušováno (spalinami, párou, atd.), konstrukce se liší podle typu kotle, typu zásobníků atd. 

1.1.10 Zásobníky uhlí 
Zásobníky jsou nádoby k přechodnému uskladnění materiálu za účelem vyrovnání 
nerovnoměrnosti v jeho přísunu či odběru. Tím se liší od skládek určených na delší 
uskladnění. Podle účelu dělíme zásobníky na přijímací, vyrovnávací a expediční. Objem 
zásobníku je závislý od proměnlivého výkonu kotle, resp. bloku, často bývá použito i více 
zásobníků pro jeden kotel. 

 
Obr. 89 – hlubinný a příkopový zásobník uhlí 

1.1.11 Článkový dopravník 
Ve schématu je zakreslen jako dopravní element ze zásobníků uhlí řetězový dopravník. Může 
to být ale jakýkoli jiný. Např. pásový, nebo zde může být rovnou umístěn podavač do mlýna. 
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Obr. 90 – článkový dopravník 

1.1.12 Podavač 
Ve schématu je zakreslen bubnový podavač. Podavače se používají zejména proto, že 
výsypná rychlost materiálu ze zásobníku se uzávěry nedá přesně regulovat. Umožňují 
rovnoměrný odběr paliva a jeho regulaci. Dalším důvodem je i to, že např. oddělují tlakový 
systém (spaliny + vzduch + palivo) od okolí. Pro zauhlování jsou vhodné zejména článkové, 
řetězové, šroubové, talířové, bubnové a lopatkové. 

 
Obr. 91 – bubnový podavač 

1.1.13 Ventilátorový mlýn, pneumatická doprava k hořákům, hořáky 
Celá pneumatická doprava je poměrně komplikovaný systém recirkulovaných spalin, vzduchu 
a paliva směrem na hořáky (i brýdy) s náročnou regulací, která musí zajistit jak změny 
výkonu na kotli, tak regulaci složení spalin. Na obrázku níže je schéma přípravy paliva se 
zásobníkem prášku (tzv. nepřímé foukání) 
Palivo je ze zásobníku surového paliva přiváděno přes podavač, který reguluje jeho množství 
do mlýna, kde je rozemleto na požadovanou zrnitost. Během mletí se palivo suší proudem 
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horkého vzduchu nebo spalin. Sušící medium plní zároveň funkci třídící a dopravní. Jeho 
rychlost je nastavena tak, aby dostatečně jemné částečky paliva byly proudícím mediem 
vynášeny. Proud směsi prášku a nosného média proudí přes třídič, kde je odloučena hrubší 
frakce (vrací se zpět do mlýna). Po průchodu třídičem pokračuje proud směsi do odlučovače, 
kde dojde k odloučení prášku, který je přes podavač přiváděn do zásobníku prášku. Ze 
zásobníku prášku je dávkován přes podavače do potrubí primárního vzduchu a vzniklá 
primární směs je přiváděna do hořáků. Nosné medium po odloučení prášku obsahuje 
nejjemnější složky paliva. Tato směs nosného média a velmi jemného uhelného prášku je 
označována jako brýdy a při provozu kotle je spalována ve zvláštním, tzv. brýdovém hořáku. 
Při provozu mlýna v době, kdy kotel není provozován, může být vracena zpět do mlýna, nebo 
vypouštěna před odlučovač do komína, což ovšem představuje energetickou ztrátu. Příprava 
paliva se zásobníkem prášku umožňuje provoz i bez mletí, v rozsahu kapacity zásobníku 
uhelného prášku. V podstatě je zásobníkem oddělen proces mletí a proces spalování, takže je 
spalování možno lépe řídit. Možnost provozu s mlýnem a bez něj přestavuje dva provozní 
režimy. Pokud je kotel provozován se souběžným provozem mlýna, jsou v provozu i brýdové 
hořáky. Při provozu bez mlýna nejsou k dispozici brýdy a výkon brýdových hořáků je nutno 
nahradit zvýšeným výkonem ostatních hořáků. Příprava paliva se zásobníkem prášku není 
vhodná pro hnědá uhlí, která jsou reaktivnější. 

 
Obr. 92 – schéma přípravy paliva 

1.2 VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY 

Největší podíl odpadů, které vznikají při výrobě energie z fosilních druhů paliv, tvoří tuhé 
odpady, které přímo souvisejí s procesem spalování fosilních paliv nebo s procesem čistění 
kouřových plynů. Je jich celá řada a lze je využít jako druhotné suroviny. Proto se také 
odpady, které vznikají při spalování uhlí v tepelných elektrárnách a v průběhu odsíření 
kouřových plynů, označují jako vedlejší energetické produkty (VEP). 
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Přehled základních druhů odpadů ze spalovacích procesů elektráren a tepláren: 
• Popílek – produkt zachycený v elektrostatických nebo jiných odlučovačích kouřových 

plynů. 
• Škvára a struska – produkt z roštového, resp. konvenčního kotle. 
• Popel – směs popílku, škváry a strusky. 
• Energosádrovec – produkt mokré vápencové vypírky kouřových plynů, která se 

používá zejména při odsíření velkých elektráren a tepláren. Název energosádrovec se 
používá pro odlišení od sádrovce přírodního. 

• Produkt polosuché metody odsíření kouřových plynů – tato metoda je charakteristická 
pro městské a závodní teplárny, tedy menší provozy.  

• Produkty spalování uhlí ve fluidních kotlích – tato moderní technologie se v 
energetice používá stále častěji. 

• Produkty suché aditivní metody odsíření – metoda investičně méně náročná, avšak 
méně účinná (účinnost pouze 30 – 50 %), prakticky se téměř nevyužívá. 

 

 

Audio 1.6 Základní druhy odpadu 

 

Celkové množství VEP se každoročně zvyšuje. Jejich roční produkce se v ČR pohybuje 
kolem 15 mil. tun. Nejčastěji byly producenty vykazovány následující VEP: popílek, struska, 
směs strusky a popílku, plavený popílek nebo jeho směs se struskou, aditivovaný granulát 
(stabilizát) a sádrovec (energosádrovec). 

1.2.1 Popílek 
Popílek je nejmenší frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0 – 1 mm, který je zachytáván 
v odlučovačích, je to heterogenní materiál, jehož chemické, fyzikální, mineralogické, 
morfologické a technologické vlastnosti jsou tedy značně rozdílné a jsou závislé na: 

• Kvalitě spalovaného uhlí – dle obsahu hořlaviny, popeloviny a vody. Výhřevnost uhlí 
závisí na intenzitě a délce trvání karbonizace a tím na množství obsaženého uhlíku. 
Nejstarší uhlí je antracit (90 - 95% C), mladší je černé uhlí (80 – 90% C), nejmladší 
jsou hnědé uhlí (70% C), lignit (60% C) a rašelina (50% C). 

• Technologii spalovacího procesu – dle typu spalovacího zařízení, kam patří výtavný, 
granulační nebo fluidní kotel, lišících se zejména teplotou spalování. 

Orientační složení popílku je zpravidla následující: 
• 45 – 55 % SiO2 
• 15 – 30 % Al2O3 
• 5 – 20 % Fe2O3 
• 1 – 5 % CaO (u většiny českého uhlí, u zahraničního může obsah CaO dosahovat až 20 

%) 
• 1 – 3 % MgO, asi 1,5 % TiO2, 0,5 % Na2O ,1 % K2O, 0,5 – 2 % SO3 
• As, Be, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn a další – v řádu desítek až stovek ppm, přičemž 

platí, že na menších částečkách popílku se zachycuje větší množství těchto kovů.  

Podle způsobu spalování může popel obsahovat 1 – 10 % nedopalu, tj. nespáleného uhlíku z 
uhlí. Hustota je od 1 900 do 2 300 kg.m-3, sypná hmotnost asi 750 kg.m-3, sypná hmotnost 
setřeseného materiálu je kolem 1 000 kg.m-3. Velikost částic popílku je od řádu 10–7 µm do 
10–3 µm, velikost částic škváry je pak do několika desítek mm. 
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Animace 1.1 Záluhování a odstruskování 

 
Obr. 93 – schéma elektrárny 

1.2.1.1 Materiálový tok popílku 
Hořící uhelný prach předá svou energií vodě ve výparníku a páře v přehřívacích. Zbytky 
vyhořelého paliva padají dolů jako struska nebo jsou unášeny spalinami jako popílek.  
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Zachyceni tuhých prachových částic je velmi důležité, neboť se na ně váží těžké kovy, 
radioaktivní prvky a další škodlivé látky. Obsah popílku ve spalinách z kotle je za normálních 
podmínek v průměru 30 g v jednom metru krychlovém plynu. Požadavky – stejně jako v 
jiných vyspělých zemích světa – na zachycení tuhých látek stanovuje v České republice 
příslušný zákon. 
Uhlí, které se spaluje v elektrárnách, po sobě zanechává nespalitelný podíl v hodnotě 25 – 30 
% původního objemu paliva. 

 
Obr. 94 – schéma dopravního toku popílku 

Popílek je unášen z kotle se spalinami, prochází přes ohřívák vzduchu, za kterým je výsypka 
pracující na gravitačním principu. 
Gravitační princip odlučování vychází z působení gravitační síly na pohyb částice. Základní 
složkou rychlosti částice při odlučování je tedy pádová rychlost částice. Nejjednodušším 
typem gravitačních odlučovačů jsou usazovací komory. 

 
Obr. 95 – gravitační odlučovač 

Lehčí částice popílku, které se nezachytí v gravitačním odlučovači, vstupují do 
elektrostatického odlučovače. 
Elektrostaticky odlučovač je v podstatě soustavou drátěných nabíjecích elektrod a deskových 
sběrných elektrod. Kouřové spaliny proudí rychlosti 1–2 m.s-1 okolo záporných nabíjecích 
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(sršících) elektrod, do nichž se přivádí stejnosměrný proud o napětí 40 – 70 kV. Částice 
prachu se nabíjí a pak jsou přitahovány kladnými sběrnými deskovými elektrodami. Popílek 
se mechanicky oklepává ze sběrných elektrod a padá do výsypek. Odlučovače se stavějí 
v několika sekcích za sebou a dosahují účinnosti i vice než 99 %. Přestože napětí na 
elektrodách je velmi vysoké, proud se pohybuje v řadu setin ampéru, takže vlastní spotřeba 
elektřiny je zanedbatelná. 

 
Obr. 96 – elektrostatický odlučovač 

Popílek, který se shromažďuje ve výsypkách elektro odlučovačů, se přes turniketové 
podavače dávkuje do fluidních žlabů, které dopravují popílek z několika výsypek do systému 
pneumatické dopravy. 

 
Obr. 97 – pneumatický dopravník 

Pneumatická doprava může být kontinuální nebo častěji diskontinuální s použitím tzv. 
komorových podavačů. Tak se popílek dopraví do mezizásobníku popílku, ze kterého již lze 
odebírat popílek k využití. 

http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=elektrostat_odlpop.html
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Obr. 98 – komorový podavač 

Uspořádáním fluidních žlabů, pneumatické dopravy a mezizásobníků lze shromažďovat 
popílek různé velikosti zrn podle potřeb následného způsobu využití. Z mezizásobníku se 
popílek dávkuje do komorového podavače, odkud se dopravuje do zásobního sila na popílek. 
Silo je vybaveno pneumatickým vyprazdňovacím zařízením, čeřením a výstupním filtrem 
dopravního a čeřicího vzduchu. Zásobník popílku může obecně být ocelový nebo betonový. 
Při skladování popílku ve velkokapacitních silech záleží velmi na systému vyprazdňování, 
neboť popílek, ve spodních partiích vystavený vysokým tlakům, má sklon k silnému zhutnění 
a snížení tekutosti. Nežádoucí hutnění popílku v sile je eliminováno instalací 
vyprazdňovacího kužele nade dnem sila, vyprazdňování je zajišťováno systémem 
pneumatických žlabů na dně sila. 

 
Obr. 99 – popílkové silo 

Ze sila se popílek systémem podavačů a vážícího podavače dávkuje do mixéru, kde se 
připravuje stabilizát, deponát nebo aglomerát. Do mixéru se přivádí voda. Může být přiváděna 
bud čerstvá technologická voda, nebo některý druh odpadní vody, zvláště odpadní voda z 
odsíření, která zlepšuje některé vlastnosti stabilizátů. Dále může být do mixéru přiváděna 
struska a energosádrovec z odsíření nebo produkt polosuché metody odsíření.  Mixér sloužící 
k přípravě stabilizátu, deponátu nebo aglomerátu obecně zajišťuje rovnoměrné provlhčení 
míchaných složek a homogenizaci vlhké směsi.  
Doprava stabilizátu, aglomerátu nebo deponátu je zajišťována ve většině případů pryžovými 
pásovými dopravníky. Pásová doprava může být nahrazena tzv. čerpáním husté suspenze 
nebo dopravou nákladními automobily. 

http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=stabilizat.html
http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=deponat.html
http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=aglomerat.html
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1.2.1.2 Využití popílku 
Využívání odpadů z energetiky a náhrada primárních surovin prostřednictvím vedlejších 
energetických produktů je trendem, který i v ČR od 90. let 20. století významně ovlivňuje 
bilanci a produkci odpadů z energetiky.  

Ve stavebnictví a při výrobě stavebních hmot: 
• při přípravě betonů a malt – popílek může působit jako aktivní i neaktivní složka 

(přispívá či nepřispívá k procesu tvrdnutí), struska a škvára funguje jako plnivo.  
Přechodem na suchý způsob odběru popele v elektrárnách se možnosti jeho využití ve 
stavebnictví stále více rozšiřují. 

• při výrobě cementu - přímým přidáváním do suroviny nebo do hotového cementu. Tak 
se  využijí jeho tzv. pucolánové vlastnosti, které se právě cementem aktivují. 
Pucolánovými vlastnostmi se rozumí schopnost materiálu reagovat s hydroxidem 
vápenatým s následným ztvrdnutím. Název je odvozen od sopečného produktu 
stejných vlastností. 

• při výrobě cihel - velmi zajímavá je technologie výroby cihel americké firmy Castone, 
kdy surovinou k výrobě cihel je až z 90 % popel a proces probíhá za studena, je tedy 
energeticky úsporný. Tyto cihly mají podstatně lepší užitné vlastnosti ve srovnání s 
běžnými cihlami a díky svým vlastnostem a širokému spektru barev se využívají na 
vnější zdivo bez omítky. 

Výroba umělého kameniva: 
Rozšířena např. v Nizozemsku, kde je téměř 20 % produkce popílku využito pro tyto účely. 
Existují v zásadě dvě technologie výroby kameniva, a to za studena (např. Aardelite) a za 
horka (např. Lytag). Výroba umělého kameniva za studena využívá reakce hydroxidu 
vápenatého ve formě vápenné kaše s SiO2, Al2O3 a Fe2O3, oxidy obsaženými v popílku. 
Reakce je podobná tvrdnutí betonu a vzniká tvrdý a stabilní materiál. Výsledný materiál má 
vlastnosti srovnatelné s přírodním kamenivem s výjimkou nízké měrné hmotnosti (750–1400 
kg/m3), která jej předurčuje pro použití při náročnějších stavbách jako mostní konstrukce 
apod., kde je zároveň potřeba snížit celkovou hmotnost stavby nebo její části. Chemicky se 
materiál chová jako inertní hmota. Pevnost granulí v tlaku je vyšší než 5 MPa. 

Výroba náplně filtrů pro čistírny odpadních vod: 
Asi 5 % z popílku, zachyceného v elektrostatických odlučovačích, má vlastnosti využitelné 
pro čištění odpadních vod. Čištěním pomocí popílku se dají vysoce účinně odstranit zejména 
tenzidy, patogenní bakterie, nepolární látky, těžké kovy a PCB. U nás při použití českého 
patentu vyrábí náplň do filtrů pod obchodním názvem CINIS stejnojmenná společnost. 

Při zneškodňování nebezpečných odpadů tzv. solidifikací: 
Převedení odpadu do fyzikálně i chemicky stabilní formy. Směs popílku, cementu a vody 
(popř. dalších přísad) po přidání např. ke kalu z ČOV vytvoří pevnou hmotu s velmi nízkou 
vyluhovatelností škodlivin, která může být bez rizika ukládána. Směs se u nás vyrábí pod 
obchodním názvem Rhenipal. 

V ochranných protipovodňových hrázích: 
Při výrobě tzv. stabilizátu a aglomerátu. Směsi popílku a energosádrovce smíchané s vodou 
jsou vhodné pro sanaci důlních výsypek a k revitalizaci krajiny. 
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Obr. 100 – popílkový produkt 
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1 DOPRAVNÍ KOMPLEXY V HUTÍCH 

 

 

 

OBSAH KAPITOLY: 

Materiálové toky a procesy ve válcovnách 
Dopravní a manipulační prostředky ve válcovnách 
Materiálové toky a procesy v koksovnách 

 
 

 

MOTIVACE: 

V této kapitole se naučíme rozpoznávat základní způsoby válcování 
jednotlivých hutních polotovarů, určíme si základní materiálové toky a 
procesy. Rozlišíme si dva základní způsoby výroby koksu a popíšeme si 
dopravní komplexy v koksovně. 

 
 

 

CÍL: 

Válcovny – proces válcování, válečkové dopravníky, jeřáby a uchopovací 
prostředky. 

Koksovny – schéma koksovny, materiálový tok uhlí, koksu a přísad. 
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1.1 PRINCIP A METODY VÁLCOVÁNÍ 

Válcování je nepřetržitý proces, při kterém polotovar prochází mezi proti sobě uloženými 
pracovními válci a tím dochází k jeho deformaci. Výška materiálu se snižuje, délka 
prodlužuje a šířka zvětšuje. Válcování nelze provést v jedné operaci, proto materiál prochází 
tzv. válcovací tratí, která je složená z válcovacích stolic, ve kterých jsou umístěny pracovní 
válce. 
 

 

Audio 1.1Válcování 

 

 
Obr. 101 – válcovací trať 

Pracovní válce jsou vždy uloženy blíže k sobě oproti předešlé stolici, tak aby docházelo 
k postupnému tváření materiálu a plastické změně tvaru. 

 
Obr. 102 – postup při válcování 

Válcování patří do oblasti objemového tváření materiálu, z čehož plyne, že na polotovar při 
procesu tváření působí trojosá napjatost. Válcování může být prováděno za tepla (ohřev 
polotovaru na teplotu cca 1100°C v hlubinných pecích) nebo za studena.  
Jako vstupní polotovary pro válcování se používají většinou ztuhlé ocelové ingoty (hmotnost 
až 10 t), které se válcují na předvalky. Z předvalků se následně válcují vývalky (výsledný 
produkt válcování). 
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Obr. 103 – přeměna materiálu při procesu válcování 

 
Obr. 104 – ingoty 

1.1.1 Metody válcování: 
a) PODÉLNÉ – výroba tyčí, kolejnic, plechy, pásy, profilů, apod. 
b) PŘÍČNÉ – výroba osazených hřídelů, čepů, apod. 
c) KOSÉ – výroba trubek 

 

 

Audio 1.2 Metody válcování 

 

   
Obr. 105 – metody válcování 

1.1.2 Materiálový tok ve válcovně 
Materiál v podobě ingotů, sochorů, plátů, atd. je dopraven z ocelárny do skladu válcovny. Ze 
skladu je příslušný materiál (pro válcování plechů se používají pláty, pro válcování trubek, 
profilů a tyčí se používají ingoty a sochory) dopraven do předehřívací pece, kde musí být 
ohřát na požadovanou teplotu (kolem 1000°C). Za předehřívací pecí se tok materiálu dělí dle 
výše uvedených podmínek na: 

• Válcování plechů – hrubé pláty oceli jdou na předválcovací trať, kde např. dojde ke 
změně výšky z 320 mm na 30 mm a protažení délky z 11 m na 80 m. Dále hrubé pláty 
prochází válcovací tratí za tepla, kde dochází k opětovné úpravě rozměrů. V této fázi 
se tok materiálu opět dělí. Plechy válcované za tepla jsou buď kráceny na rozměr nebo 
motány do svitků a odchází na sklad. Zbytek materiálu pokračuje dále do mořící linky, 
kde dochází ke zchlazení na teplotu cca 600°C a opět se tok dělí na dva proudy, stejně 
jak je výše uvedeno. Pro plechy o tloušťce pod 6 mm se provádí válcování za studena, 
kde souvislý pás předválcovaného materiálu prochází válcovacími stolicemi bez 
předehřevu. Výsledný plech je poté buď krácen na rozměr, nebo srolován do svitků a 
dopraven na sklad. 
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• Válcování trubek, profilů a tyčí – předehřáté ingoty nebo sochory jdou do válcovacích 
stolic, dle výsledného produktu. Odtud je pak výsledný produkt dovezen na sklad, 
odkud jsou výrobky expedovány dalšímu zákazníkovi. 

 
Animace 1.1 Válcování 

 
Obr. 106 – Příklad materiálového toku ve válcovnách 
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1.1.3 Technologický sled operací válcování 

 

 
Obr. 107 – Příklad technologického sledu operací při válcování plechu na válcovací trati firmy SSAB 

1.1.4 Sled operací 
1. Předehřev – Ocelové pláty musí být předehřáté na válcovací teplotu cca 1250°C. To 

se děje ve předehřívacích pecích. 
Předehřívací pece: 
• Narážecí 
• Krokové ohřívací 
• Hlubinné 
• Pánvové licí – pro kontilití 
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2. Hrubé válcování – Poté jdou předehřáté pláty do hrubovací válcovací tratě, kde se 
mění jejich rozměry. Výška plátů se mění z 320 mm na 30 mm a tím pádem se 
několika násobně změní délka, z 11 m na 80 m. Tento velmi hrubý plech je navinut na 
cívku, na které je přemístěn na další zpracování. 

3. Čištění – Ve třetí fázi jsou pláty čištěny od okují, vzniklých válcováním tryskáním 
vodním paprskem o tlaku až do 100 MPa. Trysky jsou skloněny asi 15°od svislého 
směru a působí jako „mechanická škrabka“. Vlivem vysokého tlaku vody dojde 
k odtržení okují. 

4. Válcování za tepla – Očištěné pláty míří do válcovací tratě za tepla, kdy dochází 
k dalšímu upravování rozměrů. Vlivem velkých tlaků, které jsou vyvozovány na pláty, 
dochází ke zmenšení tloušťky plátu z 30 mm na 16 mm až 1,8 mm a nárůstu délky 
v závislosti na tloušťce plátu z 80 m až na 1300 m, přičemž rychlost plátu se pohybuje 
okolo 120 km/h. 
Válcovací stolice: 
• Dvouválcové (Dua) 
• Tříválcové (Tria) 
• Čtyřválcové (Kvarta) – 2 válce jsou pracovní, 2 opěrné 
• Víceválcové 
• Univerzální – horizontální i vertikální uspořádání válců 

 
Obr. 108 – typy válcovacích stolic 

5. Chlazení – Následuje chlazení pásu, z teploty přes 1200°C na teplotu 600°C nebo 
nižší. Produkty, které v této fázi vznikají, jsou plechy válcované za tepla s tloušťkou 
okolo 2 mm. Materiál je dopravován pomocí válečkového dopravníku přes sekce 
laminárního chlazení. 

6. Rolování nebo krácení na rozměr – Plechy s teplotou okolo 600°C jsou rolování do 
svitků nebo kráceny na požadovaný rozměr a odchází na vychladnutí a uskladnění. 
Poté jsou expedovány zákazníkovi. 
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7. Válcování za studena – Pokud je zapotřebí menší tloušťka plechu, pokračuje se touto 
fází, tedy válcováním za studena. Plechy prochází válcovacími stolicemi a to bez 
ohřevu za působení velmi vysokých tlaků. Výsledná tloušťka plechu vycházející z této 
válcovací trati se pohybuje v rozmezí od 0,6 mm do 0,3 mm. 

8. Rolování do cívek – Pásy jsou srolovány do cívek. Délka pásu s tloušťkou nižší, jak 
0,6 mm, se pohybuje okolo 4000 m. V této fázi dochází k opětovnému rozdělení toku 
materiálu a to buď do fáze 9) nebo 13) 

 
Obr. 109 – Svitek plechu 

9. Žíhaní – Jelikož jsou plechy válcované za studena velmi tvrdé a křehké, musí být 
žíhány pro dosažení větší ohebnosti a k odstranění vnitřního pnutí. Proto se plech 
opětovně zahřeje na teplotu okolo 850°C v žíhací peci a prochází přes soustavu válců. 

10. Prudké chlazení – Pro větší pevnost plechu dojde k velmi prudkému zchlazení plechu 
za velmi krátkou dobu. Tím dojde ke zpevnění materiálu. 

11. Popuštění – Po prudkém zchlazení dochází k nárůstu vnitřního napětí v plechu, a 
proto je prováděno tzv. popuštění, neboli temperovaní plechu na teplotu od 200°C do 
500°C. Poté se nechá materiál vychladnout na teplotu okolí. 

12. Rolování nebo krácení na rozměr – Plechy s teplotou okolí jsou rolování do svitků 
nebo kráceny na požadovaný rozměr a odchází na uskladnění. Poté jsou expedovány 
zákazníkovi. 

13. Galvanické pokovování – Do této fáze vede cesta z fáze 8). Žíhání a následné 
zchlazení je provedeno pomocí galvanického pokovení zinkem, kdy plech prochází 
zinkovací lázní ohřátou na 455°C. Poté je zchlazen a prochází oplachem ve vodě a 
následným sušením. Poté je plech rolován do rolí nebo krácen na požadovaný rozměr 
a odchází na uskladnění. Poté jsou tyto produkty expedovány zákazníkovi. 

14. Lakování – poslední, volitelná, fáze válcovacího procesu je lakovaní, kdy plech 
prochází lakovací linkou, sušením a srolováním do svitků nebo krácením na 
požadovaný rozměr a odchází na uskladnění. Poté jsou tyto produkty expedovány 
zákazníkovi. 

Mezi pomocné a doplňkové operace při procesu válcování patří: 
• Rovnání dlouhých profilů (např. kolejnic) 
• Zkrucování 
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• Měření 
• Kontrola  
• Signování, apod. 

V dnešní době je trend válcování poněkud odlišný a to ve smyslu dopravy materiálu určeného 
pro válcování. Dříve se využívalo převážně ztuhlých ingotů, sochorů, apod., které byly odlity 
ve slévárně a následně dopraveny do válcovny. Tam byly zahřáté na válcovací teplotu a poté 
válcovány.  
Dnes se využívá procesu tzv. kontilití. Tekutá, právě odlitá, ocel je přímo z ocelárny 
dopraveny pomocí vozíků do válcovny, kde dochází k sekundárnímu tavení v pánevních 
pecích a následnému upravení vlastností oceli. Ta je potom vylita linku a tím pádem vzniká 
pás žhavé oceli, který je dále zpracováván výše uvedeným způsobem. 

 
Obr. 110 – Materiálový tok při výrobě plechů kontilitím 

1.2 DOPRAVNÍ KOMPLEXY VE VÁLCOVNÁCH 

Dopravní komplexy ve válcovnách se dají rozdělit do dvou základních skupin z hlediska 
výrobního procesu: 

1) Technologická doprava 
2) Manipulace s finálními výrobky nebo mezioperační manipulace 

 

 

Audio 1.3 Dopravní komplexy válcoven 

 

Musí být brán zřetel na to, že ve válcovnách je prováděna manipulace s materiálem o 
značných hmotnostech a při technologické dopravě také o značných teplotách, které se 
pohybují okolo 1200°C. 
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1.2.1 Válečkové dopravníky 
Válečkové dopravníky jsou nejčastějším typem dopravníku ve válcovnách. Používají se 
převážně pro technologickou doprava, tzn., že materiál je při dopravě zpracováván a proto 
musí být zejména rychlost dopravy a její uspořádání velmi úzce spjato s technologickým 
procesem válcování. 
Používají se poháněné válečkové tratě, které musí být dostatečně dimenzovány na hmotnost 
dopravovaného materiálu okolo 10t. Jelikož má dopravovaný materiál vysokou teplotu, musí 
být při navrhování válečkových dopravníků pro válcovny brán zřetel i na odolnost 
komponentů, jako jsou válečky, ocelové konstrukce, ložiska, maziva, atd. vůči vysokým 
teplotám. 

 
Obr. 111 – válcovací trať válečkovým dopravníkem 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

12 DOPRAVNÍ KOMPLEXY V HUTÍCH 

 
Obr. 112 – dopravní tratě ve válcovnách: vlevo [12]; vpravo [13] 

Válečky, které přichází přímo do styku s materiálem o vysoké teplotě, musí být vyrobeny ze 
žárupevné vysokolegované oceli s velkým podílem chromu a niklu. Válce se vyrábějí 
odstředivým litím. Rozměry jsou závislé na technologickém procesu válcování a na typu 
materiálu, který prochází danou částí válcovací tratě. 

 
Obr. 113 – Dopravní tratě ve válcovnách s válcovací stolicí 
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Obr. 114 – Dopravní tratě ve válcovnách s válcovací stolicí 

 
Obr. 115 – Dopravní tratě ve válcovnách s válcovací stolicí 

1.2.2 Jeřáby 
Jeřáby se ve válcovnách používají na manipulaci buď s polotovary, nebo s hotovými výrobky. 
Nejčastěji se využívá mostových jeřábů. Manipulované materiály jsou mnohdy rozměrné a 
těžké, avšak jejich tvar není složitý, jako např. ingoty nebo cívky s navinutými plechy. 
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Obr. 116 – Příklad mostového jeřábu 

Manipulace se svitky plechů 
Základní rozdělení uchopovacích prostředků svitků pechu: 

1) Uchopení uvnitř svitku 
2) Uchopení svitku za jeho obvod 

a. Doprava ve vertikální poloze 
b. Doprava v horizontální poloze 

Manipulace je prováděna výhradně pomocí C-háků, které jsou zavěšeny na mostovém jeřábu 
nebo pomocí kleštin. 

Manipulace s polotovary 
Ve válcovnách je také zapotřebí zajistit manipulaci s polotovary, které budou následně 
válcovány. Tyto polotovary mohou být např. ingoty, sochory, bramy, atd. Každý tento 
polotovar se liší jak svým tvarem (pásy, bloky, kruhový průřez, mnohoúhelníkový průřez), tak 
i svými rozměry. 
Uchopení polotovarů se děje výhradně za jejich obvod. 

1.2.3 Uchopovací prostředky pro svitky plechů (cívky) 
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Obr. 117 – Příklady uchopení svitků plechu 

1.2.4 Manipulace se sochory, ingoty, deskami 
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Obr. 118 – Příklady uchopení ingotů, sochorů, apod. 

1.2.5 Manipulace s tabulemi plechu 

 
Obr. 119 – Příklady uchopení tabulí plechu 

1.3 ÚVOD KE KOKSÁRENSTVÍ 

Výroba koksu z hlediska historie souvisí s výrobou železa. Před několika tisíci lety bylo 
používáno dřevěné uhlí k dosažení redukce uhlíkem. Dřevěné uhlí se používalo k redukci 
rudy ještě mnoho let po zavedení výroby koksu z černého uhlí. V souvislosti se zvyšováním 
výroby docházelo k nedostatku dřeva jako energetického zdroje. K nahrazování dřevěného 
uhlí černým uhlím docházelo v XI. Století. Obsahy síry v černém uhlí však vytváří nežádoucí 
vlastnosti u oceli a těkavé zplodiny karbonizace působí rušivě při redukci. První pokusy o 
výrobu koksu byly provedeny v roce 1589. Na přelomu XVII. a XVIII. století již byla výroba 
koksu na dostatečné úrovni pro hutnické účely. Koks se postupným vývojem hutnictví stal 
nepostradatelným palivem pro výrobu surového železa a oceli. 

V roce 1940 byl vyvinut základní prototyp moderních koksovacích pecí. Pece byly asi 12 m 
dlouhé, 4 m vysoké a 0,5 m široké, vybavené na obou stranách dveřmi. Přívod vzduchu se 
předehříval horkým vystupujícím plynem. Rekuperace odpadního tepla umožnila vyšší 
teploty a zvýšila rychlost koksování. Od roku 1940 se proces mechanizoval a zdokonalily se 
konstrukční materiály bez významných projektových úprav. Současné soustavy mohou 
obsahovat až 60 komor o rozměrech 14 m délky a 6 m výšky. S ohledem na přenos tepla byla 
šířka ponechána v rozmezí 0,3 - 0,6 m. Každá pec v baterii obsáhne až 30 t uhlí. Nicméně v 
dnešní době postavené koksovny dále zvětšily rozměry. 

1.3.1 Princip výroby 
Výroba koksu spočívá v tom, že se směs uhlí vhodné jakosti a vhodně upravené zahřívá za 
nepřístupu vzduchu v uzavřených prostorách a karbonizuje se. Probíhá složitý tepelný rozklad 
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uhelné hmoty a jako hlavní výrobek vzniká koks. Dalšími produkty jsou pak: dehet, čpavek, 
naftalen, benzen a jeho homology, fenol, pyridin, kyanovodík, sirovodík a koksárenský plyn. 
Teplota zpracování se v průběhu výroby mění a to na teplotu vysoušení a další teploty pro 
rozklad uhelné hmoty. Nejvyšší teplota je 1100º. 

Proces karbonizace začíná bezprostředně po zavážce uhlím. Odchází plyn a vlhkost, která je 
okolo 8-11 % vsazeného uhlí. Tento surový koksárenský plyn se vyfukuje stoupačkami do 
hlavního sběrného vedení. Vysoká výhřevnost tohoto plynu znamená, že se může po vyčištění 
použít jako palivo (např. pro ohřev baterie). Uhlí zůstává v koksovací peci, dokud střed 
uhelné vsázky nedosáhne teploty 1000 – 1100 ° C. Koksovací proces je ukončen v závislosti 
na šířce pece a podmínkách vyhřívání po 14 - 24 hodinách. 
Z 1000 kg uhlí se získá mezi 750-800 kg koksu a cca 325 m3 koksárenského plynu, což 
odpovídá cca 187 kg (koksárenského plynu). Je třeba uvést, že výtěžek koksu, produkce 
koksárenského plynu a složení závisí do značné míry na složení uhlí a době koksování. 

Proces koksování lze rozdělit na: 
• manipulaci s uhlím 
• bateriové procesy (vsazování uhlí, zahřívání /žhnutí, koksování, vytlačování koksu, 

hašení koksu) 
• manipulaci s koksem a přípravu 
• jímání a úpravu koksárenského plynu a rekuperaci vedlejších produktů 

Manipulace s uhlím zahrnuje následující etapy: 
• vyklápění uhlí: uhlí se vyklopí z lodí nebo vlaků na přepravní systém nebo na složiště. 

Používají se obvykle velké jeřáby s drapáky 
• skládka uhlí: koksovny jsou běžně spojeny s velkou plochou uhelných skládek 
• přeprava uhlí: musí se počítat s přepravou uhlí dopravníky, možnými přepravními uzly 

mimo budovy a přepravu po silnicích 
• příprava uhlí: přípravou uhlí se rozumí promíchávání ve vrstvách, míšení v 

zásobnících a drcení 
• během mísícího procesu se mohou přidávat také látky k recyklaci, jako například 

dehet 
• zavážení uhelné věže 
• obsazování zavážecích vozů 

 

 

Audio 1.4 Manipulace s uhlím 

 

Operace v komorách koksové baterie zahrnují: 
• zavážení uhlí 
• ohřívání /zapálení komor 
• koksování 
• vytlačování koksu 
• hašení koksu 

1.3.2 Příklad historie a současnost koksovny 
Koksovna Svoboda byla založena v roce 1908 pod jménem František. Později byla několikrát 
přejmenována (Generál Svoboda, Vítězný únor, Svoboda). Po složitém vývoji se roku 1952 
stala součástí Ostravsko karvinských koksoven, s nimiž sdílela všechny další proměny. 
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Historie uvádění a odstavování jednotlivých baterií v koksovně Svoboda: 

KB 
č. 

Rok uvedení do 
provozu 

Rok 
odstavení 

Rok uvedení do 
provozu 

Rok 
odstavení 

Rok uvedení do 
provozu 

5 1912 P-K 1975 *     
6 1943 S-S/O 1990 **     
7 1929 P-S 1955 1957 P-S 1978 1985 P-S 
8 1938 P-S 1953 1955 P-S 1975 1977 P-S 
9 1943 P-S 1961 1963 P-S 1985 1991 P-S 
10   1973 1973 P-S 1998 

* - částečná bloková oprava v r. 1952 
* * - bloková oprava v r. 1965 a 1969 

V době vzniku Ostravsko–karvinských koksoven měla koksovna Svoboda v provozu uhelné 
prádlo, baterie č. 5, 6, 7, 8, 9, vysokotlaké kompresory (1,0 MPa), tlakové vypírání 
sirovodíku, trubkovou pec v okruhu vypírání benzolu. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 
1987. Rekonstrukce baterií se provádí zhruba co 20 let. Nyní je v provozu celá nová baterie a 
další se připravuje k spuštění provozu, probíhá nahřívání pece. 

Koksovna Svoboda dnes má tři koksárenské baterie, z nichž mají dvě po 50 komorách a jedna 
54 komor. Kapacita komor je přibližně 16 tun koksu, výrobní cyklus trvá 34 až 36 hodin. 
Koksovna je svým pěchovaným provozem zaměřena především na výrobu slévárenských 
koksů. Pro všechny druhy slévárenského koksu je zde užíváno ostřidlo vlastní produkce. 
Roční produkce koksovny Svoboda je v současnosti přibližně 580 tis. tun koksu. Produkce za 
den je 1600 t/den. Pěchovací provoz koksovny Svoboda – osazování baterii uhelnou vsázkou 
je realizováno pěchovacím sázecím strojem. V letošním roce byla zahájena postupná oprava 
zdiva 8. koksárenské baterie, bylo opraveno zdivo 14 koksárenských komor a do prosince 
2008 budou tyto komory vysušovány a otápěny na provozní teplotu. Výroba koksu v těchto 
komorách bude zahájena 21. 12. 2008. V blízkosti se nachází Koksovna Šverma, která vyrábí 
také spotřební odběratelský koks. 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

19 DOPRAVNÍ KOMPLEXY V HUTÍCH 

 
Animace 1.2 Tok materiálu v koksovně 

 
Obr. 120 - Schéma toku materiálu na koksovně Svobody 
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1.3.3 Výstupní doprava koksovny 
pomocí motorových nákladních vozidel a také pomocí využití železnice (cisternové železniční 
vozy a vozy typu EAS). 

 
Obr. 121 - výstupní doprava koksovny, vlevo doprava koksu vozy EAS, vpravo doprava dehtu 

čtyřnápravovými cisternovými vozy 

1.3.4 Produkty koksovny 
Vysokopecní koks s kusovitostí od 110 mm do 300 mm, dehet, benzol, síran amonný, 
koksárenský plyn. 

 
Obr. 122 - detail na již vytříděný koks podle kusovitosti určený k expedici 

1.3.5 Materiál pro výrobu 
Jedná se o uhlí, jehož zrna mají kusovitost do 3 mm. Uhlí je předem upraveno a mleto. Uhlí 
pro výrobu vysokopecního koksu je dopravováno po železnici z nedalekého černouhelného 
Ostravsko-karvinského revíru. Uhlí je pro koksování velmi vhodné, obsahuje mastné složky, 
které pomáhají jejímu upěchování a spékání. Koks je pak velmi kvalitní. 
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Obr. 123 - Vykládka uhlí v překladišti (vpravo výsypné vozy FALLS) 

1.3.6 Příprava materiálu pro výrobu 
Černé uhlí se z vozů vysype přes rošt do zásobníku s podzemním umístěním – jedná se o 
nejníže lokalizované místo na koksovně Svoboda. U výpustě je pojížděcí vynášeč, jenž 
materiál vyhrabává na pásový dopravník. Uhlí je pak přepraveno do dalších mezi zásobníků. 
Část uhlí je také na otevřené skládce a je obsluhováno bagry. V další části je uhlí 
dopravováno do kulových a kladivových mlýnů, kde dojde k jeho rozmělnění na mikrony. 
Takto připravená směs se dopraví pásovým dopravníkem do uhelné věže a odtud je 
dávkováno do uhelného zásobníku pěchovacího a zároveň i sázecího stroje. 

1.3.7 Funkce pěchovacího provozu koksovny Svoboda 
Uhlí ze zásobníku sázecího stroje se dávkuje vynášeči do bednění uhelné vsázky. Zároveň 
probíhá pěchování ocelovými sochory řízenými poháněcí hřídelí. Sázecí stroj otevře dveře 
baterie a vytlačí předchozí hotový koks do hasicího vozu, který je přistaven z druhé strany 
baterie a poté probíhá osazení komory novou upěchovanou vsázkou. Dveře se uzavřou a 
cyklus se opakuje. 

1.3.8 Další zpracování koksu 
Zcela karbonizovaný koks se vytlačuje ven z koksovací komory pomocí pístu výtlačného 
stroje do kontejneru. Styk se vzdušným kyslíkem způsobuje, že se koks začne ihned žhavit. 
Kontejnerem může být koksový hasicí vůz, který převeze horký koks do hasící věže. Zde se 
koks hasí přímo velkými objemy vody. Vodní frakce, která se neodpaří, se může zachycovat a 
použít pro příští dávku, tudíž se předchází emisím do odpadní vody. Uhašený koks se dále 
ochlazuje na nakloněné rovině a po vychladnutí a otevření ručně ovládaných výpustí se koks 
nasypává na pásový dopravník. 
Dalším procesem je třídění koksu na vibračních třídičích dle kusovitosti a doprava 
odběratelům. 
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1 DOPRAVNÍ KOMPLEXY VE STAVEBNÍM PRŮMYSLU 

 

 

 

OBSAH KAPITOLY: 

Základní rozdělení vybraných materiálu využívaných při výrobě 
stavebních směsí 
Doprava, skladování a dávkování kameniva 
Doprava, skladování a dávkování cementu 
Doprava stavebních směsí 

 
 

 

MOTIVACE: 

Dopravní komplexy ve stavebním průmyslu jsou zaměřeny především na 
oblast kameniva, cementu a stavebních směsí. 

 
 

 

CÍL: 

Typy kameniva. 

Primární a sekundární doprava. 

Zařízení ke skladování a dávkování kameniva. 

Základní pojmy a definice v oblasti cementárenského průmyslu. 

Prostředky a zařízení v dopravě a skladování cement. 

Primární a sekundární doprava stavebních směsí. 

Prostředky pro dopravu a manipulaci s materiálem na stavbě. 
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1.1 PROSTŘEDKY NA DOPRAVU A MANIPULACI S MATERIÁLEM  

• nákladní automobily a vozidla 
• prostředky kolejové dopravy 
• nakladače a vykladače 
• prostředky kontinuální dopravy 

- dopravníky 
- pneumatická doprava  
- hydraulická doprava 

• prostředky pro ložné operace 
- hydraulické výložníky 
- ramenové a teleskopické manipulátory 

• zařízení lanových drah 
• prostředky lodní dopravy 
• prostředky letecké dopravy 

1.1.1 Zdvíhací a montážní prostředky 
• jeřáby 
• stavební výtahy 
• nakladače a vykladače 
• stavební plošiny, lávky a klece 
• mobilní vysokozdvižné plošiny 
• zdviháky a kladkostroje, navijáky 

1.2 TYPY KAMENIVA 

Lehké betony – Liapor (keramzit), expandovaný perlit, agloporit (spékaný popílek), expandit 
(axpandovaná břidlice), přírodní pemza, cihelná drť, expandovaný vermikulit, mineralizovaná 
dřevní hmota, expandovaný polystyrén. 

Těžké betony (stavební ochrana proti záření) – baryt, magnetit, hematit, ilmenit, limonit, 
bórkarbid…. 

 
Tab. 9 – rozdělení kameniva 
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1.3 PROSTŘEDKY PRO DOPRAVU KAMENIVA 

Primární doprava – kamenivo z lomu či těžebny lze dopravovat na stavbu nebo do centrální 
betonárny následovně: 

• železniční doprava – využitím železničních nákladních vozů, zejména pokud je v 
blízkosti stavby či betonárny železniční vlečka nebo pokud se jedná o dopravu na větší 
vzdálenosti (více než 50 km). 

• silniční doprava – doprava pomocí automobilních sklápěčů, sklápěcími návěsy či 
sklápěcími vlečnými vozidly, častější využití pro svou operativnost a výhodou v 
dodání na místo určení bez nutnosti překládání. 

• lodní doprava – výhodná tam, kde je nutno přepravovat velká množství materiálu a 
betonárna je v blízkosti vodní cesty. 

 

 

Audio 1.1 Primární doprava 

 

 
Tab. 10 - železniční vozy oboustranně výsypné pro dopravu kameniva 

Sekundární doprava – zahrnuje vykládku kameniva z dopravních prostředků: 
• šnekový vykladač – dva šneky rotující proti sobě, které vyloží kamenivo z dopravního 

prostředku na následný dopravník, který jej uloží na určenou skládku. 
• mechanická lopata – navíjecí zařízení s lanem na jehož konci je upevněna shrnovací 

lopata. 
• drapáková zařízení  
• pásové dopravníky 
• korečkové elevátory 

 

 

Audio 1.2 Sekundární doprava 
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Obr. 124 – použití mechanické lopaty při vykládce otevřených vagónů 

1.4 ZAŘÍZENÍ NA SKLADOVÁNÍ KAMENIVA 

Kamenivo k výrobě betonu je dodáváno upravené a vytříděné. Skladuje se podle jednotlivých 
frakcí těmito způsoby: 

• volné skládky – spádované zpevněné nebo betonové plochy 
 – oddělené dostatečně vysokými stěnami zabraňující promíchání frakcí 
 – počet boxů je roven počtu frakcí a druhů kameniva 
 – hvězdicové uspořádání je vhodné pro odebírání lopatovým či 

korečkovým přihrnovačem dva šneky rotující proti sobě, které vyloží 
kamenivo z dopravního prostředku na následný dopravník, který jej 
uloží na určenou skládku. 

• nadúrovňové zásobníky – ocelová sila rozdělená příčkami na boxy pro skladování 
jednotlivých frakcí, spodní uzávěr je obvykle segmentový, ovládaný pneumaticky s 
návazností na vynášecí pásový dopravník, obvykle vybavený vážícím zařízením. 

• podúrovňové zásobníky – obvykle jako přejímací zásobníky, betonové nebo ocelové 
zapuštěny pod rovinu terénu, horní část je opatřena mřížovým nosným příklopem, 
výpusť je uzavřena segmentovým uzávěrem, vyskladňování je realizováno pásovými 
dopravníky  

 

 

Audio 1.3 Zařízení na skladování kameniva 
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Obr. 125 – hvězdicové uspořádání skládky s lopatovým přihrnovačem 

 
Obr. 126 – tunelová skládka se spodním odběrem pásovými dopravníky 

1.4.1 Dávkování kameniva 
Přesné dávkování je důležitým faktorem ovlivňujícím výslednou kvalitu betonových směsí. 
Předepsanou přesnost dávkování ±3% je možno dosáhnout pouze váhovým dávkováním. 
Připouští se i objemové dávkování, ale proces nastavování šířky výpustné štěrbiny nebo 
nasypávání kameniva do odměrných nádob je velmi náročné a tento způsob dávkování se 
využívá obvykle jen u podružných betonů, kdy je zaručena přesnost dávkování ±5%. 
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1.5 CEMENT – ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 

Cement – hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, která po smíchání s vodou 
vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a procesů. Po zatvrdnutí 
zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě. 

 
Tab. 11 – základní dělení cementů 

1.5.1 Doprava cementu 
Z cementáren je cement dopravován: 

•  v papírových pytlích o hmotnosti 50kg (určeno pro malé stavby, doprava po železnici 
v uzavřených vagónech, po silnici na valníkových automobilech s plachtou, nakládka 
a vykládka ručně nebo pomocí vysokozdvižných vozíků) 

•  volně ložený ve speciálních přepravnících na železničních nebo automobilových 
podvozcích. 

 

 

Audio 1.4 Doprava cementu 

 

 
Obr. 127 – pneumatické překládání cementu – silniční a železniční vůz 
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Obr. 128 – pneumatické překládání cementu – silniční vůz a silo 

 
Obr. 129 – pneumatické překládání cementu – železniční vůz a silo 

1.5.2 Doprava cementu – příklad silniční dopravy 
Speciální návěsný přepravník cementu typ NCA 20-120 je velkoprostorový návěs s 
užitečným objemem 24,3 m3. Návěs umožňuje: plnění volným sypáním, plnění přetlakové, 
vyprazdňování přetlakové vlastním kompresorem. 

Činnost přetlakového systému: plnění proběhne v cementárně volným sypáním přes horní 
víko, nádoba se po naplnění vzduchotěsně uzavře, při vyprazdňování se skrz provzdušňovací 
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žlab z hustého pórovitého materiálu na dně tlakové nádoby pouští malý přetlak, vzduch 
cement čeří a snižuje úhel vnitřního tření tak, že se chová jak kapalina a cement směřuje po 
mírném sklonu směrem ke středu nádoby, kde je koncovka výpustného potrubí, v druhé fázi 
se se shora pustí z kompresoru přetlak vzduchu, který svým proudem strhává cement do 
vývodu. 

 
Obr. 130 – návěsný přepravník cementu NCA 20-120 

1.5.3 Doprava cementu – příklad železniční dopravy 
Speciální železniční přepravník cementu typ Raj 459.9 má čtyřnápravový plošinový podvozek 
se čtyřmi tlakovými nádobami hruškovitého tvaru o objemu 13 m3. Plnění probíhá přes horní 
plnící otvor za současného odvzdušňování nádoby přes filtr, kvůli minimalizaci prášení, po 
naplnění se nádoba vzduchotěsně uzavře, při vyprazdňování se skrz provzdušňovací žlab z 
hustého pórovitého materiálu na dně tlakové nádoby pouští malý přetlak, vzduch cement čeří 
a snižuje úhel vnitřního tření tak, že se chová jak kapalina a cement směřuje přes výpustný 
ventil do dopravního potrubí z pružných hadic, které je rozvětvené a proto je možno cement 
odebírat z obou stran. Přepravník nemá vlastní kompresor, proto musí být vyprazdňovací 
prostor vybaven zařízením na tlakový vzduch. 

 
Obr. 131 – železniční přepravník cementu Raj 459.9 

1.5.4 Skladování cementu 
Pytlovaný cement: 

•  v suchých skladech na paletách nebo minimálně 100 mm nad zemí 
•  ukládání do figur vysokých maximálně 1600 mm 
•  minimální vzdálenost figury od stěn je 300 mm 
•  každá figura musí být označena datem dodávky, údajem o druhu a původu cementu 
•  maximální doba skladování je 3 měsíce od data výroby (jinak ověření zkouškou) 
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Audio 1.5 Skladování cementu 

 
 

Volně ložený cement: 
•  ocelové zásobníky válcového tvaru s kuželovým dnem 
•  plnění zásobníku pneumaticky 
•  odprášení pomocí tkaninového filtru na střeše sila 
•  uzávěr segmentový nebo šoupátkový 
•  šnekové podávací zařízení 
•  někdy provzdušňování zásobníku a příložné vibrátory k eliminaci nálepů 
•  snímač hladiny 

 

 

Audio 1.6 Skladování cement – volně ložený 

 

Skladování cementu – příklad sila1 

 
Obr. 132 – zásobník cementu 

onačení 
řady 

zásobníku 

užitná 
kapacita 

celková 
výška 

průměr 
válcové části 

hmotnost 
zásobníku  

t mm mm kg 
ZC 15 15-16 7310 2350 1460 
ZC 30 30-32 11028 2300 3925 
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ZC 60 60 12700 3150 7500 
ZC 125 125 12676 4402 12000 
ZC 240 240 10440 6000 17634 

Tab. 12 – příklad parametrů zásobníků cementu 

1.5.5 Dávkování cementu 
Cement je dávkován hmotnostně (objemové dávkování není přípustné) podle předepsané 
receptury s přesností ±3%. Obvykle se dávkuje pomocí váhového dávkovače (zařízení na 
principu pákových vah), případně pomocí elektromagnetických, hydraulických či 
elektronických snímačů. 
 

 

Audio 1.7 Dávkování cementu 

 

1.6 PROSTŘEDKY PRO DOPRAVU STAVEBNÍCH SMĚSÍ 

Betonové směsi vyrobené v centrálních betonárnách a předmíchané suché maltové směsi 
zaručují splnění jejich kvalitativních parametrů lépe než směsi zhotovené na stavbě. 

 
Obr. 133 – doprava stavebních směsí 

1.6.1 Základní pojmy a definice 

Beton – materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, přísadami nebo 
příměsemi nebo bez nich, který získá své vlastnosti hydratací cementu. 
 

 

Audio 1.8 Beton 

 

Přísady – materiál, který upravuje vlastnosti čerstvého nebo ztvrdlého betonu, přidávaný 
během míchání betonu v malém množství v poměru ke hmotnosti cementu. Typy přísad – 
vodu redukující, plastifikační, zadržovací vody, provzdušňovací, urychlující tuhnutí, 
urychlující tvrdnutí, zpomalující tuhnutí, těsnící (hydrofobizační, vodu odpuzující). 
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Audio 1.9 Přísady 

 

Příměsi – práškovitý materiál, který se přidává do betonu za účelem zlepšení určitých 
vlastností nebo k docílení speciálních vlastností betonu. Typy příměsí – popílek, křemičité 
úlety (odpady z hutnických provozů), barevné pigmenty, betonářská a předpínací výztuž. 

 

 

Audio 1.10 Příměsi 

 

 
Animace 1.1Tok betonové směsi 

1.6.2 Doprava stavebních směsí – prostředky pro primární dopravu 
Stavební směsi vyrobené v centrálních výrobnách jsou na stavbu dováženy těmito dopravními 
prostředky: 

Běžné dopravní prostředky 
• nákladní automobily s ocelovou vanou (na krátké vzdálenosti) 
• sklápěcí automobily s upravenou vodotěsnou vanou 
• běžné valníky a sklápěče k přepravě ležatých zásobníků (badií) 
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Obr. 134 – běžné (a, b, c) a speciální (d, e) dopravní prostředky 

 
Obr. 135 – přepravní zásobník betonu 

Speciální vanové přepravníky  
• běžný nákladní podvozek s tvarovanou sklápěcí vanu o objemu 2 až 8 m3 
• určeny pro přepravu hustých a vlhkých betonových směsí 
• běžné valníky a sklápěče k přepravě ležatých zásobníků (badií) 

Vanové domíchávače 
• podobné vanovým přepravníkům, uvnitř vany mají mísící lopatky, které brání 

segregaci betonové směsi 

Autodomíchávače 
• speciální vozidla s míchacím bubnem, který zabraňuje segregaci 
• užitečný objem bubnu 2 až 12 m3 

Automíchače 
• speciální vozidlo pro přepravu nadávkované suché směsi 
• přeprava na delší vzdálenosti 
• užitečný objem 6 až 12 m3 
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Speciální přepravníky mohou být vybaveny i zařízením pro sekundární přepravu – přídavný 
pásový dopravník nebo čerpadlo betonové směsi. 

1.6.3 Doprava stavebních směsí – prostředky pro sekundární dopravu 
Staveništními dopravními prostředky sekundární přepravy směsí a malt jsou: 

Kolečka a japonky 
• na krátké vzdálenosti do 20 m 

 
Obr. 136 – japonky a kolečka 

Motorové vozíky 
• objem sklopné korby 0,4 až 1 m3 
• pro vzdálenosti 50 až 500 m 

 
Obr. 137 – motorový vozík 

Žlaby a skluzy 
• pro měkké až tekuté směsi 
• doprava pod úroveň terénu 
• vyžadují sklon 30° až 60° 
• pro větší sklony se používají uzavřené skluzy (trouby) o minimální průměr 110 mm 
• pro lepší výkon se využívají budiče vibrací 
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Obr. 138 – vibrační žlab 

 
Obr. 139 – dřevěný a ocelový článkový shoz 

 
Obr. 140 – vibrochobot 

Pásové dopravníky 
• nejčastější délky 6, 8, 10 s 15 m pro sklon ± 15° 
• není vhodné pro velmi měkké směsi 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

17 DOPRAVNÍ KOMPLEXY VE STAVEBNÍM PRŮMYSLU 

Stojaté koše na beton 
• doprava pomocí jeřábu na vzdálenost danou únosností, výškou zdvihu a vyložením 

jeřábu 
• koše plněny buď v betonárně nebo z domíchávače 
• objemy košů 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 až 5,0 m3 
• ve dnu koše je ručně ovládaný segmentový uzávěr 

Ležaté zásobníky (badie) 
• obvykle obdélníkový průřez 
• manipulace pomocí jeřábu 
• objem 0,5 až 2 m3 

 
Obr. 141 – drapákový a segmentový koš na beton 

 
Obr. 142 – ležatý zásobník - badie 

1.6.4 Doprava stavebních směsí – čerpadla betonových směsí 
Pro rovnoměrný přísun betonové směsi se využívají také speciální čerpadla. 

Hydraulická pístová čerpadla 
• směs je nasávána a vytlačována ze dvou pracovních válců pracovními písty 
• písty jsou poháněny přímočarými jednočinnými hydromotory 
• otočné rozdělovací šoupátko je umístěno mezi zásobník a válci 
• při sacím zdvihu je jeden válec přes kyvné šoupátko plněn a druhý válec je 

vyprazdňován 
• po dokončení se role válců za pootočení šoupátka obrátí 
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Obr. 143 – hydraulické pístové čerpadlo 

Hydraulická rotorová čerpadla 
• směs je tlačena přes pryžovou hadici, dole je napojena na zásobník betonové směsi, 

nahoře je připojeno výtlačné potrubí 
• hydromotor otáčí rotor se dvěma kladkami stlačující hadici, vytváří se podtlak a 

přetlak 
• výkon 20 až 80 m3.h-1 do výšky až 50 m 
• regulace výkonu změnou otáček rotoru 
• nevýhodou je opotřebení hadice 

 
Obr. 144 – hydraulické rotorové čerpadlo 
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Pneumatická čerpadla 
• směs je dopravována ze zásobníku proudem stlačeného vzduchu potrubím 
• zásobníkem je tlaková nádoba o objemu okolo 1,5 m3, plněna seshora přes zvonový 

uzávěr 
• výkon 20 až 25 m3.h-1 do výšky 17 až 20 m a vzdálenosti 80 m 

 
Obr. 145 – princip pneumatického čerpadla 

Šneková čerpadla 
• pro jemnozrnné betony s velikostí zrna do 8 mm 
• promíchaná směs je ze zásobníku podávána ke šneku čerpadla a je tlačena do potrubí 

 
Obr. 146 – šnekové čerpadlo 

1) zásobník, 2) podávací lopatky, 3) spojovací příruby , 4) těsnící kotouč 
5) převodovka 6) hnací řemenice 7) dopravní šnek čerpadla 8) šnekový plášť  
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1 DOPRAVNÍ KOMPLEXY V ZEMĚDĚLSKÉM A 
POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU - SAMOSTUDIUM 

a) podmínky pro provoz dopravních a manipulačních zařízení v zemědělském a potravinářském průmyslu 
b) příklady dopravních komplexu (například: doprava, sušení a skladování osiv, dopravní komplexy 

pekáren, aj.) 

 
Animace 1.1 Tok surovin v pekárně 
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1 SKLÁDKY SYPKÝCH MATERIÁLŮ - SAMOSTUDIUM 

a) účel skládek sypkých hmot, typy skládek (dle tvaru, dle nasypávání) 
b) mechanizace – buldozery, jeřáby (drapákové či jiné), mostové kolesové nakladače, shazovací vozy, a 

další 

 
Animace 1.1 Skládky 
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1 SKLADY 

 

 

 

OBSAH KAPITOLY: 

Základní pojmy a definice v oblasti skladování 
Způsoby skladovaní 
Stanovení velikosti skladu 

 
 

 

MOTIVACE: 

Součástí této kapitoly je názorná ukázka blokového a řadového skladování, 
vymezení základních dopravních a manipulačních zařízení ve skladovacích 
systémech. 

 
 

 

CÍL: 

Základní definice a pojmy. 

skladová technologie – řadová a bloková. 

Mechanizační technika při obsluze skladu. 

Stanovení délky, šířky skladu a počet manipulačních uliček. 

Návrh skladových ploch. 

Počet technických prostředků. 
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1.1 ZÁKLADNÍ ZÁSADY MANIPULACE S MATERIÁLEM VE 
SKLADECH 

• vyhnout se křížení cest 
• materiál přemisťovat optimální rychlostí a plynulým pohybem 
• vyloučit zpětné toky materiálu 
• přemisťování materiálu řešit pokud možno ve stále stejné výši, co nejvíce využívat 

gravitace 
• vyvarovat se neúčelných manipulačních úkonů 
• toky materiálu na pracoviště a z pracoviště řešit tak, aby se co nejvíce šetřila plocha 
• neukládat materiál na zem, ale používat vhodné manipulační jednotky, které usnadňují 

další manipulaci (palety, roltejnery, přepravky apod.) 
• kontrolní operace provádět během manipulace a dopravy 

 

 

Audio 1.1 Zasady manipulace s materiálem 

 

1.1.1 Základní pojmy a definice 
Rezervy - kapacitní (např. elektrický proud) 
 - hmotné (ložisko, hřídel) 

Funkce skladu - vyrovnávací (množstevně, časově) 
 - rozdělovací (příjem velkých zásilek, rozdělení na menší dodávky a 

distribuce na jednotlivé trhy či pro skupiny odběratelů) 
 - technologická (např. zrání tvarůžek, stárnutí odlitků) 
 - kompletační (přeměňují sortiment dodávaný dodavateli na sortiment 

požadovaný odběrateli) 
 - konsolidační (sdružují menší dodávky do velkých zásilek) 
 - dekonsolidační (rozdružují větší dodávky do menších zásilek) 

1.1.2 Klíčové výchozí údaje 

Skladová zásoba materiálu - ze skladové zásoby se odvozuje kapacita skladového zařízení 
(regálů), a tudíž i velikost skladu 

Počet obrátek skladu - udává počet obrátek skladové zásoby materiálu za rok (v [t, m3] 
apod.), tj. kolikrát za rok se skladová zásoba obmění 

Velikost zásoby v jedné sortimentní položce - má vliv na charakter skladového zařízení 

Velikost a četnost jednotlivých výdajů a příjmů – má vliv na charakter prostředků pro 
vnitroskladovou dopravu 

Obrat materiálu Ob [t, kg, m3] – k časové jednotce (měsíc, směna, rok) → součet materiálu 
přijímaného a vydávaného ze skladu za daný čas. Ovlivňuje potřebnou manipulační kapacitu 
skladových vozíků, regálových zakladačů obsluhujících skladové zařízení a kapacitu 
dopravních vozíků, dopravníkových tratí a dalších prostředků pro vnitropodnikovou dopravu. 
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1.1.3 Terminologie 

Skladový materiál - materiál ve skladu 

Skladový tok - daný svou intenzitou, podobně jako materiálový tok 

Materiálový sortiment - např. elektromotor… 

Sortimentní položka – ložisko, hřídel… 

Rychlost obratu Vp 

𝑉𝑝 =
𝑂𝑏

2 ∙ 𝑂𝑚
 

Om – zásoba materiálu ve hmotových jednotkách 

Doba skladování – doba, po kterou je materiál skladován 

𝑇𝑝 =
365
𝑉𝑝

 

krátká – do 20 dnů 
střednědobá – 20 až 90 dnů 
dlouhá – nad 90 dnů 

Skladová technologie – způsob skladování včetně technologického postupu, který je určen 
druhem (typem) manipulačních jednotek užívaných ke skladování (palety, ukládací bedny), 
druhem skladového zařízení (např. regálů) a druhem obslužného manipulačního prostředku 
(nejčastěji vysokozdvižný vozík a regálový zakladač). 

Blokové skladování (BS) – způsob prostorového uspořádání skladovacích jednotek do 
kompaktního celku (bloku) bez vnitřních manipulačních uliček. Skladovací jednotky jsou 
stohovány nebo uloženy v průjezdných konzolových regálech, ve spádových regálech či ve 
speciálních blokových regálech apod. 

 

 

Audio 1.2 Blokové skladování 
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Animace 1.1 Sklady 

 
Animace 1.2 Dvoudráhový dopravník 

  





 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

7 SKLADY 

 
Obr. 147 – blokové skladování přímé (vlevo) a šikmé (vpravo) 

Blokové stohování – je případem tzv. podlahového skladování, při němž skladové jádro (část 
prostoru skladu určená k uložení skladových zásob) není zaregálováno a paletové jednotky se 
ukládají přímo na podlahu. Stohování do 3-4 vrstev = 4-6 metrů skladovací výšky. 

Způsoby stohování 
a) Palety (prosté, sloupkové či ohradové) – nutná dostatečná pevnost skladovaného 

materiálu, resp. obalu.  
V: dobré využití plochy skladu, značná flexibilita a nízké náklady. 
N: nevelké využití prostoru skladu a rozpor se zásadou FIFO (First – In, First – Out), 
tedy zásada LIFO (Last-In, First – Out). 
Pro manipulaci jsou vhodné vysokozdvižné vozíky – podepřené s bočně sedícím 
řidičem nebo čelní (ty však potřebují větší manipulační prostor, až o 30% širší 
manipulační uličky). 

b) Vjezdové nebo průjezdné konzolové regály – dosažitelná skladovací výška okolo 
8m, běžně 6m. 
V: dobré využití plochy i prostoru skladu. 
N: nemožnost uplatnit princip FIFO, horší flexibilita a časté poškozování více 
zatížených palet. 
Manipulace je realizována vysokozdvižnými vozíky (čelní nebo provedení retrack) s 
úzkým rámem. 

c) Spádové (gravitační) regály – systém pro blokové skladování velkoobjemových 
položek materiálu. Buňky regálu jsou vybaveny nakloněnými válečkovými nebo 
kladičkovými tratěmi, po nichž se paletové jednotky pohybují vlastní tíhou od vstupní 
strany regálu k výstupní straně, kde jsou samočinně zabrzděny a odděleny. Podmínkou 
jsou nepoškozené ližiny palet. Skladovací výška je okolo 20 metrů, při obsluze 
čelními vysokozdvižnými vozíky okolo 8 metrů. 
V: velmi dobré využití plochy i prostoru skladu, částečný soulad s podmínkou FIFO, 
možnost automatizace v kombinaci s regálovými zakladači. 
N: vyšší investiční náklady. 

d) Speciální blokové konzolové regály s průjezdnými buňkami – mají vodorovné 
kolejové dráhy v buňkách, jimiž projíždějí autonomní vozíky s elektrickým pohonem, 
které přemísťují paletové jednotky. Systém Robot – vozíky pracují s regálovými 
zakladači nebo systém Satelit – vozíky pracují s vysokozdvižnými vozíky retrack. V 
buňkách je možná manipulace také pomocí nepoháněných vozíků (podvozků) s 
lanovým pohonným mechanismem. 
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Výhody a nevýhody: stejné jako u vjezdových konzolových regálů 

Řadové skladování (ŘS) – způsob prostorového uspořádání skladovacích jednotek do řad, 
mezi nimiž jsou manipulační uličky (pro každou řadu nebo dvojici řad jedna ulička). 
Skladovací jednotky jsou stohovány nebo uloženy v řadových regálech, popřípadě v 
přesuvných řadových regálech apod. 

 

 

Audio 1.3 Řadové skladování 

 

 
Obr. 148 – řadové skladování přímé (vlevo) a šikmé (vpravo) 

1.1.4 Způsoby skladování 
a) Řadové paletové regály obsluhované regálovými zakladači – vhodné pro 

velkokapacitní skladovou soustavu. Výškové regály obvykle nesou obvodový plášť a 
střechu budovy. Skladovací výška 16 až 50 metrů, automatické regálové zakladače. 
Horizontální přemisťování paletových jednotek na příjmových, kompletačních a 
expedičních linkách se děje poháněnými válečkovými tratěmi a ložným řetězovým 
dopravníkem. 
V: dodržení principu FIFO (jako u všech soustav s řadovým skladováním), vysoká 
výkonnost a rychlost soustavy, malá plocha skladu při dobrém využití plochy a 
prostoru skladu (regálový zakladač má velmi malé nároky na šířku manipulačních 
uliček), nízké provozní náklady (mzdy, osvětlení, otop). 
N: omezená flexibilita. 

b) Standardní řadové paletové regály – příčkové nebo konzolové, šroubované (pro 
větší výšky) nebo přestavitelné (pro menší výšky). Paletové jednotky jsou zakládány 
do regálů příčně (lepší využití plochy skladu) nebo podélně. Regály jsou jednořadové 
(přístup z obou stran) nebo dvouřadové (s přístupem s jedné strany). Výška regálů a 
šířka manipulační uliček musí odpovídat zvolenému druhu vysokozdvižných vozíků 
(skladovací výška 8-10 metrů: vysokozdvižné vozíky retrack, popř. s otočně výsuvnou 
vidlicí). 
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V: zaručený přístup k jednotlivým skladovacím jednotkám, dodržení principu FIFO, 
velmi dobrá flexibilita, příznivé investiční náklady.  
N: jednoúčelovost, VV – nároky na kvalitu podlah, při využití čelních VV – špatné 
využití plochy skladu (široké manipulační uličky). 

c) Výškové řadové paletové regály – stejné jako bod b), jen maximální výška regálu je 
16 metrů a obsluha je pomocí vysokozdvižných vozíků s otočně výsuvnou vidlicí, 
popř. oboustranně výsuvnou (teleskopickou) vidlicí, dále výtahové (vertikální) 
vychystávací vozíky. 
V a N: viz bod b) 

d) přesuvné řadové paletové regály – vhodné pro středněobjemové položky 
paletizovaného materiálu. Každý regál má podvozek s elektromotorickým pohonem a 
pojíždí po žlábkových kolejnicích, ve směru příčném k ose regálu u odsuvných regálů 
(manipulační ulička vzniká rozestoupením regálů, jichž může být až 20) nebo 
podélném u výsuvných regálů. Skladovací výška až 8,5 metrů a obsluha pomocí 
univerzálních čelních vysokozdvižných vozíků. 
V: přístup ke každé skladovací jednotce, soulad s principem FIFO, dobré využití 
plochy a prostoru skladu. 
N: vyšší investiční náklady, časové ztráty při tvorbě manipulačních uliček 

e) výškové řadové regály – vhodné pro nepaletizovaný materiál v kategorii 
středněobjemových položek, skladovaný v ukládacích bednách nebo kartonech. 
Obsluha automatickými zakladači, horizontální přemisťování skladovacích jednotek 
obstarávají válečkové nebo kladičkové dopravníkové tratě. Skladovací výška se 
pohybuje okolo 24 metrů. 

Vnitroskladová doprava – (horizontální přemisťování manipulačních jednotek, resp. 
skladovacích jednotek vně prostoru skladového jádra) zahrnuje přemisťování vyložených 
jednotek na plochu příjmu a dále přemísťování skaldových jednotek určených k uskladnění na 
předávací místo (zpravidla na čele regálových řad), odtud je přebírají speciální prostředky 
(vysokozdvižné vozíky, regálové zakladače apod.) obsluhující skladové zařízení. 

1.1.5 Návrh ideálního skladu (skladového jádra) 
Šířka skladu B [m]  - vychází se z obdélníkového půdorysu skladu 

𝐵 = �𝑃 ∙ 𝑚𝐿 ∙ 𝑚𝐵

4 ∙ 𝑛
 

P – počet paletových míst 
mL, mB – modul (dán např. zakládáním paletových jednotek do řadových regálů podélně 

nebo příčně a tomu odpovídajícím užitým druhem manipulačního prostředku) 
n – počet paletových jednotek uskladněných ve sloupci regálu nad sebou (počet 

podlaží regálu). 

Délka skladu L [m] 

𝐿 =
𝑃 ∙ 𝑚𝐿 ∙ 𝑚𝐵

2 ∙ 𝑛 ∙ 𝐵
 

Počet manipulačních uliček 
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𝑛𝑢 =
𝐵
𝑚𝐵

 

1.1.6 Terminologie 

Plocha příjmu – plocha, na které se provádí přejímka materiálu včetně jeho kontroly a 
evidence. Skládá se z plochy vykládky a kvantitativní přejímky, kvalitativní přejímky, plochy 
skladu reklamovaného materiálu, prázdných přepravních prostředků, vratných obalů. 
 

 

Audio 1.4 Ploch přijmu 

 

Plocha expedice - plocha na, které se uskutečňují procesy třídění, kompletace, balení, vážení 
a příprava k odvozu vč. nakládky, dále plochy dopravních cest a expedičních ramp. 
 

 

Audio 1.5 Plocha expedice 

 

Kvantitativní přejímka materiálu - kontroluje se úplnost dodávky a dodržení smluv 
s dodavatelem. 
 

 

Audio 1.6 Kvantitativní přejímka materiálu 

 

Kvalitativní přejímka materiálu – buď stoprocentní nebo výběrová (systematická nebo 
namátková)ložisko, hřídel… 
 

 

Audio 1.7 Kvalitativní přejímka materiálu 

 

1.1.7 Návrh skladových ploch 
Plocha vykládky a kvantitativní přejímky Pv [m2] - v praxi část materiálu přicházejícího do 
skladu je paletizována, přičemž některé paletové jednotky musí být před převzetím skladem 
přepracovány a z nepaletizovaného materiálu musí být paletové jednotky teprve vytvořeny 

𝑃𝑣 =
𝑉𝑝 ∙ 𝑑𝑝
𝑘𝑝1

 

Vp – denní příjem materiálu ve špičkovém provozu [m3/den] 
dp – doba prodlení materiálu na ploše Pv v příjmu [dny] 
kp1 – měrné zatížení plochy Pv [m3/m2] 

Plocha kvalitativní přejímky a tvorba paletových jednotek Pp [m2]  - paletové jednotky se 
tvoří z dodaného volně loženého materiálu, respektive přeměny nevyhovujících paletových 
jednotek 
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𝑃𝑝 =
𝑛𝑝𝑚 ∙ 𝑑ℎ ∙ 𝑣 ∙ 𝑛𝑝ℎ
𝑑 ∙ ℎ𝑑 ∙ 𝑘𝑝2

∙ �1 −
𝑐𝑝

100
∙ �1 −

𝑐𝑘
100

�� 

npm – nerovnoměrnost příjmu měsíční 
V – výdej materiálu ze skladu [m3/rok] 
nph – nerovnoměrnost příjmové činnosti hodinová (vychází z provozu skladu) 
dh – doba prodlení materiálu na ploše Pp v příjmu [hodiny] 
d – počet pracovních dnů za rok 
hd – denní hodinový fond (při jednosměnném, dvousměnném apod. provozu) 
kp2 – měrné zatížení plochy Pp [m3/m2] 
cp – podíl materiálu dodávaného v podobě paletových jednotek použitelných ve skladu [%] 
ck – podíl materiálu procházejícího vstupní kontrolou [%] 

 
Obr. 149 – příklad skladu s posuvnými regály 

V současné době je většina vnější dopravní obsluhy skladů prováděna silniční dopravou, 
proto je délka rampy dána počtem stání (pozic) nákladních automobilů pro souběžnou 
vykládku, resp. nakládku. 

Počet stání u příjmové rampy Sps 

𝑆𝑝𝑠 =
𝑛𝑝 ∙ 𝑝𝑠 ∙ 𝑉 ∙ 𝑇𝑠

6000 ∙ 𝑑𝑣𝑠 ∙ 𝑑 ∙ 𝑜𝑠
 

Počet stání u expediční rampy Ses 

𝑆𝑒𝑠 =
𝑛𝑒 ∙ 𝑒𝑠 ∙ 𝑉 ∙ 𝑇𝑠

6000 ∙ 𝑑𝑛𝑠 ∙ 𝑑 ∙ 𝑜𝑠
 

np, ne – nerovnoměrnost příjmu, resp. expedice (je součinem měsíční – sezónní a denní 
nerovnoměrnosti) 

V – výdej materiálu ze skladu [m3/rok] 
ps , es – podíl příjmu, resp. expedice materiálu přepravovaného silniční dopravou [%] 
Ts – průměrná doba přistavení nákladního automobilu u rampy [minuty] 
D – počet pracovních dnů za rok 
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dvs , dns – průběžná doba ložných operací (vykládky, nakládky) [hod/den] 
os – průměrný objem materiálu loženého v jednom nákladním automobilu [m3] 

Počet vysokozdvižných vozíků pro obsluhu skladového zařízení (řadových paletových 
regálů) Vos 

𝑉𝑜𝑠 =
𝑄𝑝 ∙ 𝑇𝑣𝑐
𝑇𝑑

 

Qp – zjištěný tok paletových jednotek (intenzita toku jako počet pracovních cyklů za 
den) 

Tvc – doba pracovního cyklu vysokozdvižného vozíku (sestává se z doby jízdy, doby na 
nabrání nebo uložení paletové jednotky, doby zdvihu nebo spouštění a doby na 
přestávku v práci a prostoje) [s] 

Td – disponibilní čas 

Počet nízkozdvižných vozíků pro vykládku Vvs 

𝑉𝑣𝑠 =
𝑝𝑠 ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝑉 ∙ 𝑇𝑣𝑗
6000 ∙ 𝑑 ∙ 𝑑𝑣𝑠

 

Počet nízkozdvižných vozíků pro nakládku Vns 

𝑉𝑛𝑠 =
𝑒𝑠 ∙ 𝑛𝑒 ∙ 𝑉 ∙ 𝑇𝑣𝑗
6000 ∙ 𝑑 ∙ 𝑑𝑛𝑠

 

ps, es – podíl příjmu, resp. expedice materiálu přepravovaného silniční dopravou [%] 
np, ne – nerovnoměrnost příjmu, resp. expedice 
V – výdej materiálu ze skladu [m3/rok] 
D – počet pracovních dnů za rok 
dvs, dns – průběžná doba ložných operací (vykládky, nakládky) [hod./den] 

1.1.8 Výpočet celkových nákladů 
Celkové roční náklady K se skládají ze složek: 

• náklady na stavební část skladu včetně pozemku 
• náklady na pořízení a provoz strojů obsluhujících skladové zařízení a provádějících 

vnitroskladovou dopravu 
• náklady na mzdy řidičů strojů a skladových dělníků 
• náklady na pořízení a provoz skladového zařízení 

𝐾 = (𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝑁) + 𝐼𝑣 ∙ �𝑘𝑣𝑓 + 𝑘𝑟𝑝� + (𝑄𝑠 ∙ 𝑇𝑣𝑐 ∙ 𝑀) + �𝑘𝑝𝑓 ∙ 𝑃 ∙ 𝐼𝑝� 

B, L – celková šířka a délka skladu 
N – nájemné na [m2/rok] 
kvf – koeficient pro výpočet ročních fixních nákladů vozíků 
Iv – investice na pořízení vozíků 
krp – provozní a režijní koeficient vozíků 
Qs – průtok materiálu skladem [PJ/rok] 
Tvc – doba pracovního cyklu vozíků [s] 
M – náklady na mzdy řidičů vozíků [Kč/s] 
kpf – koeficient pro výpočet ročních fixních nákladů na paletizaci 
P – počet paletových míst [PJ] 
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Ip – investiční náklady na jedno paletové místo 

1.1.9 Prostředky určené pro skladové soustavy 
Dopravní vozíky 
Použití: 

• na vstupu při přepravě a skladování hutního materiálu 
• při meziobjektové dopravě a manipulaci 
• při vnitroobjektové dopravě a manipulaci 
• při mezioperační dopravě a manipulaci 
• při manipulaci ve skladech 

 
Obr. 150 – typy dopravních vozíků 
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Obr. 151 – třídění motorových vozíků 

Za písmeny typového znaku jsou číslice 
• první číslice nebo dvojčíslí x 100, nosnost [kg] 
• další číslice počet hnacích kol 
• počet řídících kol 
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3 DOPRAVNÍ KOMPLEXY NA POVRCHOVÝCH DOLECH 

1 DOPRAVNÍ KOMPLEXY NA POVRCHOVÝCH DOLECH 

 

 

 

OBSAH KAPITOLY: 

Názvosloví a základní pojmy v oblasti povrchových dolů 
Systémy lomového dobývání a systémy přemísťování  
Doprava uhlí a skrývky na povrchových dolech 

 
 

 

MOTIVACE: 

Dozvíme se něco o technologii dobývání uhlí na povrchových dolech, 
specifikujeme si způsoby dopravy osob, materiálu, paliv pro mechanizaci, 
uhlí a skrývky. 

 
 

 

CÍL: 

Systémy lomového dobývání – příčné, podélné a kombinované. 

Systémy přemisťování – beztransportní, transportní. 

Doprava na povrchových dolech – technologická a pomocná. 

Technologie dopravy uhlí a skrývky. 
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1.1 ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ 

Ložisko je přírodní nahromadění užitkového nerostu, opuštěný odval, výsypka či odkaliště, 
vzniklé hornickou činností a obsahující nerosty. 
 

 

Audio 1.1 Ložisko 

 

Užitkový nerost je nerost, který svými vlastnostmi je vhodný k průmyslovému, technickému 
využití. 
 

 

Audio 1.2 Užitkový nerost 

 

Lom je těžební závod nebo provozovna, ve kterém se užitkový nerost dobývá povrchově a 
lom těžící nerosty nad úrovní ostatního terénu či v úrovni se nazývá stěnový lom, lom pod 
úrovní terénu se nazývá jámový lom. Velké jámové lomy, hlavně uhelné a rudné se také 
nazývají povrchovými doly. 
 

 

Audio 1.3 Lom 

 

Dobývací prostor je prostorově vymezená oblast těžební organizaci k hospodárnému 
vytěžení užitkového nerostu v hranicích stanovených státní báňskou správou. Obvykle ho 
tvoří část ložiska, případně celé ložisko eventuálně i více malých ložisek. 
 

 

Audio 1.4 Dobývací prostor 

 

Hloubka uložení ložiska je dána svislou vzdáleností mezi zemským povrchem a nadložní 
plochou ložiska v určitém místě. 
 

 

Audio 1.5 Hloubka ložiska 

 

Otvírka ložiska je soubor opatření a činností sloužících a vedoucích k přípravě těžby na 
tomto ložisku nebo v jeho části. 
 

 

Audio 1.6 Otvírka ložiska 

 

Skrývkou (skrývkovými hmotami) označujeme veškeré nadložní, podložní či meziložní 
hmoty, jejichž odstraněním připravíme ložisko k exploataci. 
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Audio 1.7 Skrývka 

 

Řezy (etáže) představují horizontální nebo mírné ukloněné stupně či lávky různé mocnosti ve 
skrývkových horninách i užitkovém nerostu, na kterých probíhá těžba. 
 

 

Audio 1.8 Etáže 

 

Porubní fronta představuje soubor řezů vybavených dobývacími, dopravními a pomocnými 
zařízeními, na kterých se uskutečňuje proces těžby.  
 

 

Audio 1.9 Potrubní fronta 

 

Výsypkou nazýváme zemní těleso na určeném úložišti, do něhož ukládáme veškeré vytěžené 
odklizové hmoty.  Ty jsou ukládány na jeden nebo i více ústupů, které nazýváme 
výsypkovými stupni (etážemi). Každá výsypka i odval jsou stavbou. 
 

 

Audio 1.10 Výsypka 

 

Odval je obdobou  výsypky  -  je  to zemní úložiště odklizových hmot včetně 
technologických odpadů z těžby v řádech tisíce až statisíce m3. O odvalu hovoříme u malých 
a středních neuhelných lomů a kamenolomů. 
 

 

Audio 1.11 Odval 

 

Skrývkový součinitel (příkryvný poměr) je množství odklizových hmot nad vlastním 
ložiskem vč. svahové kubatury, které je nutno odtěžit, přepravit a založit k objemu 
vytěžitelných zásob ložiska. Je to rozhodující technicko - ekonomický ukazatel v 
rozhodovacím procesu otvírky nového lomu nebo jeho části. Udává se v m3 hornin (zemin) na 
tunu nebo m3 užitkové suroviny /m3.t-1;  m3.m-3/. U stěnových lomů bývá ukazatel velmi 
nízký; s přibývající hloubkou uložení ložiska pod povrchem hodnota ukazatele stoupá. Pro 
většinu užitkových nerostů je stanovena hranice skrývkového součinitele, do které se ještě 
vyplatí surovinu těžit a upravovat (odbyt, ceny, světové ceny). 
 

 

Audio 1.12 Skrývkový součinitel 
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Animace 1.1Těžba v povrchových dolech 

1.2 SYSTÉMY LOMOVÉHO DOBÝVÁNÍ 

Jedná se o plánovitý způsob provádění skrývkových, těžebních, doplňkových a pomocných 
prací, zajišťující efektivní využití daného ložiska. 
Základní rozdíly mezi jednotlivými systémy lomového dobývání spočívají ve způsobu 
provádění skrývkových prací (dobývání, přemisťování a zakládání). 
Dělení podle: 

1. směru přemísťování 
a) Příčný 
b) Podélný 
c) Kombinovaný 
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Obr. 152 – systémy povrchového dobývání – směr přemisťování 

2. způsobu přemisťování 
a) Beztransportní - přemisťování hornin na vnitřní výsypku bez dopravních zařízení 
- přímý výsyp 
- lopatové rýpadla 

 
Obr. 153 a) – beztransportní systém povrchového dobývání – lopatové rýpadlo 

 
Obr. 153 b) – beztransportní systém povrchového dobývání – dragalin 

b) Transportní - přemisťování hornin na vnitřní nebo vnější výsypku dopravním 
zařízením 

-pásová pro podélný směr přemisťování 

 
Obr. 154 – pásová doprava 

-kolejová doprava pro podélný směr přemisťování. 
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Obr. 155 – železniční doprava 

-automobilní doprava pro podélný směr přemisťování 

 
Obr. 156 – automobilní doprava 

-skrývkové mosty pro příčný směr přemisťování 
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Obr. 157 – skrývkové mosty 

-zakladače s dlouhým zakládacím výložníkem pro příčný směr přemisťování. 

 
Obr. 158 – zakladače 

-pásové vozy pro příčný směr přemisťování - jsou určeny podle podmínek 
projektového nasazení v lince pásové dopravy jako přemístitelný stroj k různým 
speciálním účelům, zejména k předávání materiálu mezi dobývacím velkostrojem 
a dopravní linkou (pásové vozy předávací) nebo k zakládání materiálu mimo výsypky 
(pásové vozy zakládací). Umožňují provizorní prodlužování nebo zkracování 
dopravních linek a překonávání výškových rozdílů v uložení sloje nebo skrývky, jsou 
vhodné i pro příčnou dopravu, k zakládání a dopravě materiálu k odběrným místům. 
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Obr. 159 – pásové vozy 

1.2.1 Vlastní technologie lomového dobývání může být 
a) kontinuální, kde dobývání, doprava a zakládání probíhá nepřetržitě – kolesová a 

korečková rýpadla 

 
Obr. 160 – korečkové rýpadlo 
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Obr. 161 – kolesové rýpadlo 

b) cyklická, jednotlivé fáze technologického procesu probíhají v určitém cyklu – 
lopatová rýpadla 

c) kombinovaná 

1.3 DOPRAVA NA POVRCHOVÝCH DOLECH 

Důsledkem růstu koncentrace těžby a výkonnosti dobývacích strojů se neustále zvyšují i 
požadavky na výkonnost, provozní spolehlivost a automatizaci dopravy. 

Dopravu na povrchových dolech lze dle funkce rozdělit na: 
a) technologickou 
b) pomocnou 

1.3.1 Technologická doprava 
Úkol: 

• přepravit nadložní horniny do míst založení 
• přepravit užitkové nerosty do míst odběru 

Charakteristické provozní podmínky pro použití technologické dopravy: 
• plynulá změna nakládacích a vykládacích míst 
• přemisťování tras na pracovních plošinách 
• překonávaní značných sklonů, výšek a vzdáleností 
• provoz v proměnlivých klimatických podmínkách 

Předpoklady pro výběr vhodné varianty technologické dopravy: 
• objemy přepravovaného těživa 
• systém a technologie lomového dobývání 
• geologicko-technické podmínky, způsob otvírky a životnost lomu 
• dopravní vzdálenosti 
• mechanicko-fyzikální a technologické vlastnosti přepravovaného těživa 
• parametry dobývacích a zakládacích strojů a navazujícího zařízení. 

 

 

Audio 1.13 Technologická doprava 
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1.3.2 Pomocná doprava 
Úkol: 

• transport všech materiálů pro provoz, údržbu a opravy všech strojů a mechanizmů 
• doprava lidí na pracoviště 
• odvoz poškozených či opotřebovaných strojních celků 

Charakteristické podmínky pro použití pomocné dopravy: 
• vlastnosti přepravovaných materiálů 
• provozní podmínky, především provedení transportních tras 

 

 

Audio 1.14 Vlečka 

 

Dopravu na povrchových dolech lze dále rozdělit podle: 
a) Charakteru činnosti 

- kontinuální, kde dopravní proces probíhá nepřetržitě 
- cyklickou, kde dopravní proces probíhá přetržitě v cyklech 
- kombinovanou 

b) Konstrukce dopravního zařízení 
- dopravníkovou (pásové, článkové, hřeblové, válečkové tratě či vibrační 

dopravníky) 
- kolejovou (vlaky) 
- bezkolejovou (automobily, traktory, lopatové nakladače) 
- lanovou (lanovky, skipy) 
- speciální (hydraulická, pneumatická) 
- kombinovanou 

1.3.2.1 Pásová doprava 
Jedná se o transportní systém pro kontinuální podélné přemisťování vytěžených hmot. 

Výhody: 
• kontinuita dopravního procesu 
• vysoký dopravní výkon až 27.000 m3.h-1(šířky pásů až B = 2,8m a rychlosti v = 7 m.s-

1) 
• schopnost překonávat velké výškové rozdíly 
• relativně nízké provozní náklady a vysoká produktivita práce 
• možnost vysokého stupně automatizace 

Nevýhody: 
• vliv mechanicko-fyzikálních vlastností materiálu na dopravní výkonnost 
• snižování provozní spolehlivosti s rostoucí dopravní vzdáleností 
• při vysokých rychlostech problém s udržením těživa v relativním klidu, vysoké 

dynamické účinky těživa 
• vyšší šířka pásu vede ke zvyšování dimenzí dopravníků s následnými vyššími 

investičními a provozními náklady  
• nutná volba pásů s vyšší pevností, maximálně 6.300kN.m-1  
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Audio 1.15 Pásová doprava 

 

Pásová doprava se sestává z: 
• pásových dopravníků (sekcí) 
• technologického příslušenství 
• doplňkové zařízení 
• pomocné mechanizace 
• rozvody elektrické energie, ovládání, automatizace aj. 

Z hlediska průběhu dobývacího procesu se pásové dopravníky dělí na: 
• stabilní, které trvale zachovávají trasu prvotního položení 
• přemístitelné, které mění postavení v závislosti na průběhu dobývacího procesu. 

Přenos může být paralelní, vějířovitý, podélný a kombinovaný. 
 

 

Audio 1.16 Pásové dopravníky - dělení 

 

Z hlediska technologického použití se pásové dopravníky dělí na: 
• porubní (přemístitelné), tyto jsou umístěny na pracovních plošinách dobývacího stroje 
• zakládací (přemístitelné), tyto jsou umístěny na pracovních plošinách zakládacích 

strojů 
• spojovací (stabilní, přemístitelné), spojují porubní pásové dopravníky se zakládacími 

nebo jinými místy odběru těživa. Jsou umístěny na plošinách, transportních 
horizontech nebo vytvořených trasách mezi dobývací a zakládací stranou, či místem 
odběru. 

 

 

Audio 1.17 Technologické použití 
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Obr. 162 – schéma technologického použití pásových dopravníků 
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Obr. 163 – sestava pásových dopravníků na severní straně lomu Belchatow 
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Obr. 164 – sestava pásových dopravníků 

Pásový dopravník je složen z: 
a) poháněcí stanice 
b) vratné stanice 
c) střední části 
d) pásu 
e) příslušenství 

Ad a) Poháněcí stanice – plní funkci spolehlivého přenosu sil z pohonu do pásu. Pro 
dvoububnové uspořádání poháněcí stanice je limitující výkon 2.000kW. Další zvyšování 
výkonu je možno použitím tříbubnového uspořádání poháněcí stanice či využití například 
parciálních pohonů.  

Vlastní poháněcí stanice se skládá z: 
• ocelové konstrukce (příhradová či plnostěnná) 
• podvozku (mobilní –kolejový, housenicový nebo kráčivý nebo základové části – 

stabilní na betonových základech či pontonech) 
• poháněcí jednotky 
• bubnů (poháněcí, napínací, odváděcí) 
• napínání 
• tlumícího štítu 
• čistícího zařízení 
• elektroinstalace 

Mobilní podvozky poháněcích stanic: 
1) kolejový 
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– jedno nebo dvoukolejnicové (dle hmotnosti poháněcí stanice), uspořádání je vahadlové, 
otočné. Kolejiště je připravováno v předstihu a stanice je tažena obvykle buldozery. Směr 
přemisťování je dle natočení podvozků a uspořádání kolejiště kolmý, šikmý, vějířovitý a 
podélný. Výhodou je jednoduchá konstrukce, univerzálnost, nízká stavební výška a dobrá 
možnost čištění. Nevýhodou je náročnost na přípravu vlastního přemísťování (příprava 
terénu, kolejiště) a nutnost použití pomocné mechanizace. 

 
Obr. 165 – kolejový podvozek 

2) housenicový 
– stabilní, umožňující pouze jeden základní směr přemisťování (kolmý nebo podélný). 
Nevýhodou je větší stavební výška poháněcí stanice, větší podíl hmotnosti podvozku, 
vyšší složitost. 
– mobilní, umožňuje přemísťování ve všech směrech, obvykle dvouhousenicový s 
tříbodovým uložením, vahadlově uspořádán. Pohon je neregulačními hydromotory a 
statický tlak kapaliny je vyvozen regulačními hydrogenerátory. Výhodou je velká nosnost, 
všesměrná pohyblivost, vysoká přepravní rychlost (až 20m.min-1). Mezi nevýhody lze 
zařadit vyšší hmotnost, větší stavební výška a vyšší střední měrné tlaky na pojezdovou 
pláň. 

 
Obr. 166 – housenicový podvozek 

3) kráčivý 
– skládá se ze zvedacího (nosného) hydraulického válce a připojených dvou pohybových 
(směrových) hydraulických válců a opěrného kruhového pontonu. 
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Obr. 167 – kráčivý podvozek 

Ad b) Vratná stanice – plní funkci změny směru pásu a v případě poháněné vratné stanice i 
přenos sil z pohonu do pásu. 

Vlastní vratná stanice se skládá z: 
• ocelové konstrukce (zpravidla plnostěnná) 
• podvozku nebo základové části 
• bubnů (vratný, odváděcí, resp.poháněcí) 
• dopadové místo 
• násypka 
• čistícího zařízení 
• elektroinstalace 

Vratné stanice mají menší hmotnosti a rozměry oproti poháněcím, v podstatě se jedná o 
stabilní nebo přesuvné vratné stanice. K přesunu nepoháněných vratných stanic se využívá 
pontonů a kolejových podvozků přetahovaných buldozerů či odnímatelné kráčivé jednotky. K 
přesunu poháněných vratných stanic se využívají housenicové podvozky. 

Ad c) Střední část – plní funkci podpory horní a dolní větve pásu v požadovaném ložném 
profilu, dále zajistit správné vedení pásu, zajistit možnost přesunu, prodlužování i zkrácení 
pásového dopravníku. Dle způsobu přesunu se střední části dělí na přetržité (bezdeformační) a 
plynulé (deformační).  

Střední část se skládá z: 
• ocelové konstrukce 
• pražců (betonové - stabilní provedené a ocelové – přesuvné provedení) 
• horní a spodní válečková stolice 
• příslušenství 

Ad d) Příslušenství pásového dopravníku 
• násypky, umožňují nakládání těživa na pás v libovolném místě pásového dopravníku. 

Násypky lze rozdělit na stabilní, přemístitelné (pojízdné-kolejové nebo housenicové, 
posuvné – pojíždějí po horní válečkové stolici, kde jsou taženy lanovým vrátkem) a 
zavěšené. 

• shazovací vozy, umožňují odebírat těživo z pásového dopravníku v libovolném místě. 
Z hlediska přesunu lze shazovací vozy dělit na kolejové a nebo housenicové. 
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• pásové rezervy, umožňují rychlou změnu délku pásového dopravníku (obvykle 15m 
až 40m, a to jak prodloužení, tak zkrácení. Umísťují se do místa s nejmenším tahem, 
tedy ve spodní větvi. 

• obracení spodní větve pásu umožňuje čištění pásu otěrem. 

1.3.2.2 Kolejová doprava 
V současné době plně nahrazována pásovou dopravou, využití jen v malých a středních 
povrchových dolech v kombinaci s pásovou dopravou za využití vhodné automatizace. 

Výhody: 
• směrové vedení 
• velké nápravové tlaky až 300 kN 
• malý jízdní odpor při malých rychlostech 

Nevýhody: 
• cyklická doprava 
• omezený dopravní výkon (lokomotivní vozba – do 5.000m3.h-1) 
• nemožnost dosáhnout vysokého stoupání 

 

 

Audio 1.18 Kolejová doprava 

 

Kolejová doprava se dělí podle: 
• rozchodu: normálněrozchodná (1435mm), úzkorozchodná (600mm, 750mm, 900mm) 

a širocerozchodná (1520mm, 1600mm) 
• lokomotivy: motorové (diesel – mobilní, vyšší poruchovost a provozní náklady), 

elektrické (trolejové – dobrá účinnost až 90%, vysoký využitelný výkon, nevýhodou je 
nutná trolej) a akumulátorové. Dle podvozku lokomotivy: dvounápravové, 
třínápravové nebo podvozkové. 

Příklady lokomotiv: 
• E27: 6-ti třirámová nápravová lokomotiva, hmotnost až 180t, maximální rychlost 

65km.h-1, délka 21,6m, napětí v troleji 1,5kV, tažná síla 314kN. 

 
Obr. 168 – lokomotiva E27 

• T419: 6 válcový diesel motor, který pohání střídavý generátor, kde dále přes 
usměrňovač jsou poháněny sériové elektromotory na nápravě, hmotnost 86t, 
maximální rychlost 40km.h-1, délka 15,2m, tažná síla 215kN. 
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Obr. 169 – lokomotiva T419 

Příklady vozů: 
• LH40: čtyřnápravový výklopný vůz, hmotnost až 30t, délka 9,8m, objem 40m3. 

 
Obr. 170 – vůz LH40 

• Talbot 84: čtyřnápravový sedlový vůz, hmotnost 38t, objem 84m3. 

 
Obr. 171 – příklad vozu Talbot 

Přesun kolejí: deformační přesun mostovými překladači, jeřábová zařízení na buldozerech. 
1) příprava pláně na přesun - buldozery. 
2) trolejářské práce - demontáž. 
3) přestavba – rozpojení kolejí spojkami. 
4) prodlužování koleje. 

Trakční vedení: zjišťuje přenos elektrické energie na sběrače lokomotiv. 

http://www.ttkatalog.cz/katalog/foto_katalog.php?fname=foto/03.04.11/00002658&index=-
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1) pružné (sloupové) vedení vrchní – na pevných tratích, zavěšeno na stabilních sloupech 
(příhradové či betonové), vzdálenost sloupů 70-100m, v oblouku se zkracuje. 

2) pevné vedení vrchní a boční – u pohyblivých tratí, trolejový drát je upevněn přes 
izolátory k lehkým příchytkovým sloupům, které jsou upevněny k pražcům ve 
vzdálenosti 10m -15m. 

1.3.2.3 Automobilová doprava 
Použití v malých lokalitách, v lomech s krátkou životností, často počáteční a konečné práce a 
dále pro velká stoupání. 

Výhody: 
• zvládá velká stoupání 
• dobrá manévratelnost 

Nevýhody: 
• cyklická doprava 
• omezený dopravní výkon 
• vysoké náklady 
• nízká životnost 

 

 

Audio 1.19 Atomobilová doprava 

 

Automobilová doprava se dělí podle: 
• nosnosti: malé (do 20t), střední (20t - 40t), velké (40t - 75t) a velmi velké (75t – 200t) 
• typu přípojného vozidla: návěsové, přívěsové, speciální, výklopné (dampry) 
• způsobu vyklápění: dozadu, dopředu, do boku 
• dle pohonu: diesel motor + převodovka, diesel motor + generátor+elektromotory, 

diesel motor + hydrogenerátor + hydromotor 
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3 TĚŽNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

1 TĚŽNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Principy těžních zařízení a hlavní části 
Rozdělení těžních strojů, výhody, nevýhody 
Lana pro těžní stroje a dopravní nádoby 

 
 

 

MOTIVACE: 

Těžní stroje jsou základním prvkem svislé dopravy v hlubinných dolech. 
Rozčleníme si těžní stroje do několika kategorií a určíme základní 
konstrukční prvky u každého z nich. 

 
 

 

CÍL: 

Těžní stroje – pohony, brzdy, konstrukce. 

Lana – těžní, vyrovnávací, vodící. 

Dopravní nádoby – skipy, klece. 
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1.1 TĚŽNÍ ZAŘÍZENÍ 

Dělení dle ČBÚ č.12/82Sb.: 
• vedené dopravní nádoby 
• zařízení pro ostatní způsoby dopravy 

Vedené dopravní nádoby: 
• velká těžní zařízení s rychlostí v > 3 m.s-1 
• malá těžní zařízení s rychlostí v ≤ 3 m.s-1 
• havarijní dopravní zařízení 
• zařízení pro hloubení a prohlubování jam 

Dělení dle typu nákladu: 
• materiál = těžba 
• osoby = jízda – řádná jízda = schválené zařízení + řádný čas 

– mimořádná jízda = schválené zařízení + mimořádný čas 
– výjimečná jízda = vyjmenovaní lidé + neschválené zařízení 

 
Animace 1.1Těžní stroje 

1.1.1 Těžní stroje 
Těžní stroje se skládají z vlastního těžního stroje, pohonu těžního stroje, zabezpečovacího 
zařízení a vybavení těžního stroje. 
 

 

Audio 1.1 Těžní stroje 

 

1.1.1.1 Vlastní těžní stroj: 
• navíjecí  - bubnové => jednobubnové, dvoububnové, vícebubnové 

 - bobinové 
• unášecí orgán - třecí kotouč => jednolanové, vícelanové 
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Těžní stroje bubnové 
Jednobubnové (vrátky bez protizávaží) – určeno k dopravě havarijní, pomocné či revizní 
příklad označení: 1B1608 = jednobubnový, 16 dm ϕ bubnu, 8 dm šířka bubnu 

Dvoububnové – válcové bubny = točivý moment není konstantní 
 – kuželové bubny = točivý moment je konstantní 
Podmínka průměru bubnu k průměru lana: D/d ≥ 80 

Těžní stroje s třecím kotoučem 
Z hlediska sil jsou ideálnější než bubnové těžní stroje. 
příklad označení: 4K5016 = 4 lanový třecí kotouč, 50 dm ϕ kotouče, 16 dm šířka kotouče  

1.1.1.2 Pohony těžních strojů: 
• elektrické pohony - stejnosměrné pohony 

 - střídavé pohony = asynchronní a synchronní 
• pneumatické pohony 
• hydraulické pohony 

Požadavky na elektromotory – přetížitelnost, otáčková regulace, plynulý rozběh. Těmto 
požadavkům vyhovují stejnosměrné pohony s cizím buzením (rotační měnič) či statické 
(tyristorové) měniče. 

 
Animace 1.2 Kotoučové brzdy těžních strojů 

1.1.1.3 Brzdy těžních strojů: 
Musí mít jízdní brzdu pro běžné brždění a pojistnou brzdu s nezávislým zdrojem energie 
pro brždění při havarijních situacích. 

Pojistná brzda se musí vybavit v následujících situacích: 
• pokles provozního elektrického napětí 
• selhání jízdní brzdy 
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• nízký tlak v ovládání jízdní brzdy 
• přejetí koncových poloh 
• překročení maximálně stanovené rychlosti 

 

 

Audio 1.2 Brzdy těžních strojů 

 

Zabezpečovací zařízení a vybavení těžních strojů: 
• bezpečnostní obvod = pojistná brzda 
• řídidlo jízdy = pro těžní stroje s rychlostí vyšší než 6 m.s-1 
• digitální hloubkoměr 
• tachograf k zaznamenání průběhu jízdy a signalizace 
• návěstní a dorozumívací zařízení 
• automatika těžních strojů 

1.1.2 Lana pro svislou dopravu: 
• těžní = na kterých jsou dopravní nádoby, ϕ drátu > 0,8 mm výběrové jakosti 
• vyrovnávací 
• vodící 
• odrazná 

Těžní lana: 
Používají se pramenná nebo mnohopramenná lana o ϕ 20 ÷ 80 mm s pevností 1570 MPa a 
1770 MPa. 
 

 

Audio 1.3 Těžní lana 

 

Bubnové těžní stroje (spojené s klecovým ústrojím) 
• trojboké prameny ČSN 02 4362 – průměrná životnost 29,9 měsíců 

Těžní stroje s třecím kotoučem 
• jednolanové = Drabo PN 22-268-80, ploché prameny – průměrná životnost 23,9 

měsíců 
• čtyřlanové = SW ČSN  02 4336 - průměrná životnost 19,5 měsíců 

 = krytý Waringtton ČSN 02 4339 
 = Seal ČSN 02 4340 

Pro revizi lana: 
• denně při rychlosti 1 m.s-1 se vizuálně kontroluje 
• 1 týdně při rychlost 0,5 m.s-1 se vizuálně kontroluje 
• úvazek se kontroluje vizuálně za klidu jednou týdně 
• 1 ročně se rozplete úvazek a kontrolují se vnější zlomy lana 

Bezpečnost lan: 
pro bubnový těžní stroj kB ≥ 7,5 – 0,0007.H  
pro těžní stroj s třecím kotoučem kB ≥ 6,5 + 1/i – 0,0007.H 
kde H je hloubka těžení, i je počet lan 
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Vyrovnávací lana: 
Používají se k vyrovnávání tíhy lana v systémech s třecími kotouči. Používají se lana o 
pevnostech 690 ÷ 1280 MPa, nesmí se roztočit, proto se používají plochá nekroutivá lana. 
 

 

Audio 1.4 Vyrovnávací lana 

 

Plochá lana ČSN 02 4380 - průměrná životnost 29,4 měsíců 
Kruhová lana Herkules PN 22-189-75 - průměrná životnost 31,4 měsíců 

Vodící lana: 
Používají se k vedení dopravních nádob, při jejich použití je nutnost použít i lana odrazná.  

 

Audio 1.5 Klec 

 
Nejčastěji se používají lana jednopramenná.  

1.1.3 Dopravní nádoby: 
• klec – doprava osob, materiálu, uhlí a kamení ve vozech 
• skipy 
• skipoklece – skip na materiál a klec na osoby 
• okov – hloubení jam 
• kontejnery – používají se pod klecí nebo se zasunují do klece 

Klec 
Obvykle 4. patrové konstrukce pro 72 osob (18 osob na patře, 75 kg na osobu a 0,2 m2 
plochy), vybavena záchyty pro nouzové zabrzdění v případě přetržení nosných lan, v případě 
dopravy materiálu ve vozech musí být klec vybavena kolejištěm s aretací (aby vozy 
nevykolejily a nepopojížděly), obvykle 2 vozy na patro klece. Počítán se sedmi násobnou 
bezpečností. 
 

 

Audio 1.6 Klec 

 

Skipy 
Dopravní nádoba pro dopravu sypkého materiálu, vybavena násypným a výsypným otvorem 
(gilotinové uzávěry) s maximální nosností v ČR 35 tun, ve světě až 50 tun materiálu. Počítán 
se sedmi násobnou bezpečností. 
 

 

Audio 1.7 Skip 

 

Vedení dopravních nádob: 
• kluzné – vodící plechy s otěrovou vložkou 
• kolové, valivé – neodpružené a odpružené 

Těžní věže 
Konstrukce nad těžní jámou zajišťující tyto základní úlohy: 
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• převádí lana do jámy – systém převáděcích lanovnic 
• lze provádět manipulaci s nádobami – šachetní budova 
• bezpečnostní úloha 

 

 

Audio 1.8 Těžní věž 

 
Základní typy těžních věží: 

• vzpěrová – vzpěra eliminuje tahy (bubnový systém) 
• kozlíková – oboustranná vzpěrová těžní věž (systém s třecími kotouči) 
• se strojovnou v hlavě 
• betonové 
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1 DOPRAVNÍ KOMPLEXY A ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU UHLÍ A 
KAMENE V HLUBINNÝCH DOLECH 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Dopravní schémata pro dopravu uhlí a kamene 
Popis jednotlivých zařízení a návaznost 
Doprava těživa v důlním díle 

 
 

 

MOTIVACE: 

Bude představen hornický závod jako systém. Naučíme se rozlišovat 
možnosti dopravy uhlí v hlubinném dole, určíme si dopravní komplexy pro 
otvírkové dílo a dílo z příprav. 

 
 

 

CÍL: 

Materiálový tok a dopravní komplexy pro uhlí. 

Materiálový tok a dopravní komplexy pro bílý kámen. 

Materiálový tok a dopravní komplexy pro černý kámen. 
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HLUBINNÝCH DOLECH 

1.1 DOPRAVNÍ SCHÉMATA PRO DOPRAVU UHLÍ A KAMENE 

Hornický závod jako výrobně technologický systém s cílem těžit uhlí má dvě základní 
činnosti: 

• produktivní činnost – ražení (otvírka, příprava – zde už je 15% uhlí) 
 – dobývání 

• neproduktivní činnost – doprava 
 – úprava a expedice 
 

 

Audio 1.1 Hornický závod 

 

1.1.1 Rozdělení důlní dopravy 
Dle dopravovaných hmot: 

• uhlí – nahoru 
• kámen – nahoru 
• materiál a stroje – obousměrně 
• osoby – obousměrně 

Dle místa: 
• na pracovišti (úseková doprava) – poruby a předky (otvírkové a přípravné) 
• v úseku (úseková doprava) – mezi pracovištěm a patrem, má úklon 
• na patře (hlavní doprava) 
• v jámě (hlavní doprava) 

Dle úklonu: 
• vodorovná do ± 35 mm.m-1 
• úklonná ± 45° 
• svislá nad ± 45° 

1.1.2 Cíle důlní dopravy: 
• odtěžit stávající plánované množství těživa z porubů, předků a pomocných pracovišť 

bez omezení těchto pracovišť 
• odtěžit mimořádná množství, která by mohla vzniknout vyrovnáním prostojů porubů a 

předků nevzniklých dopravním systémem 
• odtěžit jakákoliv zvýšení produkce pracovišť plánovaná v průběhu životnosti 

dopravního systému 
• dopravit na místo spotřeby materiál (včetně základky) a strojní zařízení 

v požadovaném množství a čase 
• dopravit použitý materiál a zařízení na povrch anebo na nové pracoviště 

s minimálními časovými ztrátami 
• dopravit na pracoviště a z pracoviště osoby v požadovaném množství a čase 
• tyto služby poskytnout s vysokým stupněm bezpečnosti a s minimálními náklady 

 

 

Audio 1.2 Cíle důlní dopravy 
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Animace 1.1 Ražba důlního díla 

1.1.3 Komplexy odtěžení uhlí 
Porubový hřeblový dopravník → sběrný hřeblový dopravník → drtič → pásová doprava nebo 
samovýsypné vozy → soustava zásobníků → skip 
 

 
Animace 1.2 Doprava uhlí v dole 
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Určení toku těživa z porubu 

𝑸𝒅 = 𝒌 ∙ 𝑸č ∙ 𝒌𝒔 ∙ 𝒌𝒏 [t∙h-1] 
k – převod denní na hodinovou těžbu 

• 0,07 → 3 směny 
• 0,1 → 2 směny 
• 0,17 → 1 směna 

ks – přepočet na surovou těžbu → 1,2 ÷ 2,0 
kn – součinitel nerovnoměrnosti závislý na technologii dobývání 

• 1,45 → kombajn 
• 1,7 → ruční rubání 
• 1,9 → pluh 

Pokud neznáme Qč [t∙d-1] musíme vycházet z parametrů sloje a dobývacího stroje. 

Výkon kombajnu dle parametrů sloje 

𝑸𝒌𝟏 = 𝒎 ∙ 𝒑 ∙ 𝒗𝒌 ∙ 𝒌𝟏 ∙ 𝒌𝟐 ∙ 𝝆𝒗 [t∙min-1] 
m – mocnost sloje [m] 
p – pokos, to co odebere dobývací stroj [m] 
vk – rychlost dobývacího stroje [m∙min-1] 
k1 – koeficient naložení těživa 

• 1 → oboustranný kombajn 
• 0,4 ÷ 0,6 → jednostranný kombajn 

k2 – koeficient odtěžení → 1 
ρv – objemová hmotnost těživa [kg∙m-3] 

Výkon kombajnu instalovaného výkonu dobývacího stroje 

𝑸𝒌𝟐 = 𝑷∙𝝆𝒗
𝟔𝟎∙𝒒𝒖

 [t∙min-1] 
P – instalovaný výkon dobývacího stroje [kW] 
ρv – objemová hmotnost těživa [kg∙m-3] 
qu - koeficient energetické náročnosti rozpojení horniny [kW∙h-1∙m-3] 

• 0,2 ÷ 2,0 

Pro výpočet toku těživa z porubu Qd se použije menší z obou hodnot Qk1,2: 

𝑸𝒅 = 𝟏,𝟑 ∙ 𝑸𝒌𝟏,𝟐 ∙ 𝟔𝟎 [t∙h-1] 

1.1.4 Doprava uhlí v porubu 
K dopravě uhlí v porubu se využívá porubových a sběrných hřeblových dopravníků různé 
konstrukce. Pro dopravu uhlí v úseku se používá pásových dopravníků s pohony podélnými i 
příčnými, dopravní pásy výlučně nehořlavé konstrukce. 
 

 

Audio 1.3 Doprava uhlí v porubu 

 
Důlní zásobníky 
Liší se provedením, úloha stejná – oddělují dva dopravní celky, vyrovnávají špičky. 

Dělení dle funkce: 
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• pravé – primárně určeny ke skladování uhlí 
• nepravé – například důlní vozy 

Dělení dle místa: 
• úsekové 
• hlavní 

Dělení dle provedení: 
• svislé 
• šikmé – tvoří sama šachta, výhodou je klouzání materiálu, úhel nad 55°, nevýhodou je 

velmi často padající strop 
• rýhové – úsekové zásobníky, velmi úzké (tvar strojnického pera) 
• dopravníkové – hřeblové a pásové dopravníky 

Svislé zásobníky 
Skládají se z hlavy zásobníku, vlastního těla zásobníku a paty zásobníku. Průměry zásobníků 
se pohybují od 4,5 metrů do 7,5 metrů, hloubka od 30 metrů do 40 metrů. Centrální důlní 
zásobníky jsou zásadně průměru 7,5 metrů, necentrální i o průměrech 4,5 metrů. 
Důlní zásobníky jsou vybaveny stavoznaky ke zjišťování maximální a minimální hladiny 
nekontinuální metodou, v případě použití radionuklidových zářičů je metoda kontinuální. 

Zařízení v hlavě zásobníku: 
• pásová doprava 
• naváděcí skluzy 
• zařízení pro revizi 

Zařízení v patě zásobníku: 
• tyčový uzávěr 
• šikmá výsypka eliminující Janssenovu svislou sílu 
• vibrační podavač 

1.1.5 Určení velikosti objemu zásobníku 

Hlavní zásobník 
𝑽𝒉 = ∑ 𝑸𝒊 ∙ 𝒕𝒑 ∙ (𝒌 − 𝟏) ∙ 𝟏

𝝆𝒔
𝒏
𝟏  [m3] 

Úsekový zásobník 

𝑽𝒖 = ∑ [𝑸𝒊 ∙ 𝒕𝒑 ∙ (𝒌 − 𝟏) + 𝑸𝒊 ∙
𝒕𝑶𝑳
𝟔𝟎

] ∙ 𝟏
𝝆𝒔

𝒏
𝟏  [m3] 

𝒌 =
𝑸𝒊𝒎𝒂𝒙

𝑸𝒊
 

Qi – průměrná těžba procházející i – tým zásobníkem [t∙h-1] 
tp – doba nerovnoměrnosti [h] 
k – součinitel nerovnoměrnosti 
ρs – sypná hmotnost [kg∙m-3] 
tOL – doba obratu lokomotivy [min] 

1.1.6 Doprava uhlí na patře 
Lokomotivní doprava – postupně nahrazována pásovou dopravou 
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Nutno vyřešit: 
1. vyřešit technologii – křížení, předávací místa, výměnná místa, atd. 
2. schéma – hvězdicové či štafetové 
3. organizace – konstantní vlakové soupravy (není pevný jízdní řád → doprava uhlí) 

 – pevný jízdní řád (mění se počet vozů → doprava osob a materiálů) 
 – kombinace obou metod 

Důlní lokomotivy (ČSN 28 0106) 
• elektrické → trolejové, akumulátorové 
• neelektrické → motorové (vznětové), vzduchové, diesel hydraulické DH 

Nevýhody: 
• trolejové – nebezpečné koleje, bludné proudy, nebezpečí výbuchu 
• akumulátorové – nevydrží, maximálně směnu 
• vzduchové – malý výkon 
• vznětové – exhalace (CO, NOx – výfukové plyny jdou přes vodní pračku, důvodem je 

snížení teploty a eliminace sazí), nebezpečí výbuchu motoru, zářič tepelné energie 
(15x víc než elektrické lokomotivy při stejném výkonu) 

Podmínky brzdění lokomotiv: 
• s materiálem musí zabrzdit do 40 metrů 
• s osobami musí zabrzdit do 20 metrů 
• s materiálem s povinnými výjimkami do 60 metrů (rovný úsek, dostatečné osvětlení, 

atd.) 

Důlní vozy: 
• s pevnou korbou – korba přivařena k podvozku 
• samovýsypné vozy - s odklopnou bočnicí (např. JDV, Granby) 

 - s odklopným dnem (např. VSV 3,3; VSV 5,3) 
• speciální 

Podmínky pro použití samovýsypných vozů: 
• dostatečný profil důlního díla 
• nutnost plnících míst se zásobníky 
• těžní jáma se skipem 

Tvorba vlaku: 
1 x DH 70 D.2 + 30 vozů VSV 3,3 → 110 tun ve vlaku 
1 x DH 100 D.0 + 30 vozů VSV 5,3 → 160 tun ve vlaku 

Pomocná zařízení: 
• posunovače – hydraulický nebo pneumatický přímočarý motor 
• výklopníky 

1.1.7 Komplexy pro dopravu kamene 
• Bílý kámen – kámen z otvírek (z překopů) → z vodorovných děl → trhací práce → 

cyklický děj 
Hřeblový dopravník → drtič → pásový dopravník → lokomotiva + důlní vozy → 
těžní klec 

• Černý kámen – kámen z příprav (chodby) → těží se současně s uhlím → razící práce 
→ kontinuální děj 
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Obr. 172 – těžní zařízení pro dopravu uhlí 
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1 DOPRAVNÍ KOMPLEXY A ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU 
MATERIÁLU A OSOB V HLUBINNÝCH DOLECH 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Systémy dopravy materiálu v důlním díle 
Systémy dopravy osob v důlním díle 

 
 

 

MOTIVACE: 

Doprava osob v hlubinném dole je velmi významnou a ekonomicky 
náročnou dopravou s vysokými nároky na bezpečnost. Definujeme si 
základní druhy dopravy osob a materiálu v hlubinném dole. 

 
 

 

CÍL: 

Dopravní schémata pro dopravu materiálu se zaměřením na dopravu 
těžkých břemen. 

Dopravní schémata a popis jednotlivých zařízení pro dopravu osob. 
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1.1 KOMPLEXY PRO DOPRAVU MATERIÁLU 

Jedná se o spotřební materiál pro denní spotřebu v dole (mazadla, pohonné hmoty, dřevo, 
kolejnice, atd.) a strojní celky (části dopravníků a dobývacích strojů, atd.). 
 

 

Audio 1.1 Materiál 

 

Dělení dle hmotnosti: 
• do 1,5 tuny – bezproblémová doprava 
• od 1,5 tuny do 4 tun – těžké 
• nad 6 tun – nadměrně těžké 

 

 

Audio 1.2 Dělení materialu dle hmotnosti 

 

Dělení dle rozměrů: 
• do 3,2 metrů 
• nad 6 metrů – nedopravujeme 

 

 

Audio 1.3 Dělení materialu dle rozměrů 

 

Doprava je závislá na průřezu klece a průjezdném profilu závěsné dráhy. 

Systém dopravy materiálu: 
• kolej 

Povrchové koleje → těžní klec → patro – speciální úsekové vozy, vhodné na 
vodorovných tratích 

• závěsná dráha 
Kontejner → těžní klec → závěsná dráha 

• kombinovaný – překlad se děje na překládacím pracovišti 
Kolej na povrchu, na patrech → závěsná dráha v úsecích, v úklonu 
 

 

Audio 1.4 Systém dopravy materiálu 
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Animace 1.1Doprava materiálu v dole 

1.1.1 Speciální důlní vozy pro dopravu materiálu 
Jedná se o důlní lokomotivy a speciální důlní vozy tvořené podvozkem z jednoduchého 
důlního vozu (JDV) a nadstavby: 

• klanicový vůz – doprava kusového materiálu (dřevo, hutní materiál..) 
• nářaďový vůz 
• vůz na dopravu tekutin – dvouplášťové sudy (doprava nafty) 
• vůz na dopravu kabelů – navíjecí cívky 
• vůz pro uspokojení potřeb – WC 
• teleskopický klanicový vůz – doprava 6 metrových materiálů 
• sedlové vozy – doprava trafostanic 
• plošinové vozy 

Závěsná doprava 
Doprava po závěsné dráze, jejíž nosníky jsou uchyceny pod výztuží důlního díla. Jako 
nosníky se využívají profily I – například I 155 → ocel 11 523 → 520 – zaručená pevnost 
v tahu MPa, 3 – zaručená svařitelnost. 

Závěsná doprava je možná do úklonu ± 30°, povolená rychlost 2 m.s-1. 

Systémy dopravy po závěsné dráze: 
• gravitační – pomocí vrátku 
• nekonečným lanem – zařízení s třecím kotoučem 
• doprava závěsnou lokomotivou (diesel hydraulické) s brzdným vozíkem 

1.1.2 Komplexy zařízení pro dopravu osob 
Musí být zajištěna doprava: 
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• horizontální – vzdálenost větší než 1,5 km 
• svislá – vzdálenost větší než 50 metrů 
• úklonná – vzdálenost větší než 50 metrů, minimálně 24 osob za směnu po dobu 

minimálně dvou měsíců 
 

 

Audio 1.5 Doprava osob 

 

Podíl dopravy: 
• jáma = 100% dopravy 
• patro = 30% dopravy, 70% chodí pěšky 
• úsek = 10% dopravy, 90% chodí pěšky 

 
Animace 1.2 Doprava osob v jámě 

Doprava osob na patře 
Lokomotiva DH 100 + speciální důlní vozy (DM12 – neodpružené, DVO 12(8) – odpružené, 
sendvičové plechy) 
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Animace 1.3 Doprava osob na patře 

Doprava osob v úseku 
• pásový vlek – pro úklony ± 25° na přímé trati 
• pásový dopravník 
• na závěsné dráze 
• na visuté lanové dráze 

Pásový vlek 
• dopravní pás s opěrátky 
• systém s třecím kotoučem a napínacím zařízením tažného lana 
• rychlost do 2 m.s-1 
• do úklonu 12° lze dopravovat maximálně 20 osob 
• do úklonu 25° lze dopravovat maximálně 9 osob 

 

 

Audio 1.6 Pásový vlek 

 

Pásový dopravník 
• maximální rychlost do 2,1 m.s-1 
• s nástupními a výstupními plošinami 
• celá trasa musí být osvětlena 
• nesmí se současně dopravovat materiál a osoby 
• bezpečnost pásu kb ≥ 10 vzhledem ke spoji 
• lze dopravovat i na zavěšených pásových dopravnících 
• po celé trase musí být blokovací lanko a zařízení pro bezpečné projetí koncové 

výstupní polohy 
• plynulý provoz s obrovskou kapacitou 
• dostupnost pásových dopravníků 
• náročná údržba 
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Audio 1.7 Pásový dopravník 

 

Závěsná dráha 
• pouze na dráze ZD 24A, ZD 24B 
• maximální rychlost 2 m.s-1 s lokomotivou LZH 50DO, IMM 
• střední rychlost 1,7 m.s-1 s těžním vrátkem VT 25 
• 8 osob, maximálně 5 kabin do úklonu 10° = 40 osob 
• doprava do horizontálních i vertikálních oblouků 
• úspora prostoru 
• nevýhodou je jednočinnost dopravy 
• nízká dopravní výkonnost 
• v průběhu směny omezeny dopravou materiálu 

 

 

Audio 1.8 Závěsná dráha 

 

Visutá lanová dráha 
• Seldos I – jednočinná, Seldos II – dvojčinná 
• odnímatelné sedačky ve vzdálenosti minimálně 15 metrů 
• úklon ± 30° 
• maximální rychlost 1,45 m.s-1 
• délka okolo 1000 metrů 
• výhodou je samočinná a samoobslužná doprava 

 

 

Audio 1.9 Visutá lanová dráha 

 
 

 
Animace 1.4 Doprava osob v úseku 
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Obr. 173 – těžní zařízení pro dopravu osob a materiálu 
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