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Základné podmienky pre definovanie koncepcie

Stanovenie koncepcie výroby a nasadenia banskej mecha-

nizácie, ako dlhodobého programu rozvoja technicko-ekono-

mickej úrovne využívania čs. domácej surovinovej základne,

je proces veľmi zložitý, zahrňujúci komplex problematiky

viacerých odvetví národného hospodárstva. Ide o to, že

predovšetkým -je treba stanoviť potrebu tejto mechanizácie,

a to ako v sortimente, množstve, tak technických paramet-

roch. Druhým, základným okruhom otázok, je potom stanove-

nie spôsobu aV.fc toto zariadenie bude prakticky zabezpečené.

Aký je Súčasný pohľad na túto problematiku z pohľadu dlho-

dobej koncepcie ťažcy surovín v ČSSR je možné charakteri-

zcvať stručne podľa nasledujúcich zásad.

1. Stanovenie potreby mechanizácie musí vychádzať jedno-

značne z objemu ťažby surovín celkom, ale najmä jeho

rozloženia podľa lokalít, surovín a pod. Napriek tomu.

že vo väčSine farebných kovov, železa i ďalších úžit-

kových nerastov nepredstavuje krytie potrieb čs. spra-

covateľského priemyslu rozhodujúci podiel, považujeme

za objektívne tvrdenie, že ťažba a racionálne využíva-

nie vlastnej surovinovej báze predstavuje pre národné

hospodárstvo stabilizujúci faktor. Toto konštatovanie

vychádza práve zo skutočnosti, že existuje štruktúra

spracovateľských odvetví, ktoré sa ani podľa dlhodobej

koncepcie nebudú v našej republike zásadne meniť, tzn

že bude trvalý nedostatok základných surovín pre ich

výrobu. Časť potrebného množstva bude získavaná ná-

kupom na svetových trhoch, časť aktívnou podnikateľ-

skou činnosťou na ložiskách v zahraničí. Obe cesty

majú samozrejme svoje problémy. Hákup v zahraničí

podlieha cesta knniukturálnym vplyvom a politicko



ekonomickým špekuláciám, aie nredov šPtkým si

pohotové devízové prcctried*v. Ich získán. je v !>;.<•

možné, v našom prípade, len ПЧ'О/CIP tovaru, к;!-: ю п -

kurencia je nesmi urne tvrdá. Na druhej '.». гчпг inves-

tičná spoluúčasť na budovaní taíotsruch kapu.ít v za-

hraničí je в bude stále náročnú ;> ,j n '. geograf i ckŕ po-

lohy ložísk, infrastruktura rajónov a pod . ) , nehľa-

diac na to, íe účast v radu krajín ie trctja f;csu'i/r;-

vať i z pohľadu it' ; olíticko-ekonomickej stahilitv.

V tejto súvislosti sa vynára esty jedna ntď.^r),

a to perspektívna spotreba surovín ako takých. Suro-

vinová krí/a v 70-tych rokoch sa prejaví 1л vo svcť.í

nielen rastom cif;n a zintenzívnením yeologického

prieskumu, ale prr;dovóetkýrc koncentráciou výsku" u.

ktorého výsledky vedú k záhadnému znižovaniu hldv-

ných kovov v spracovatefských odvetviach. Takýmto

príkladom je najma železo, ktío jeho potreba klesá

čiastočne z titulu krízových javov, nie predovšet-

kým prudkým vzostupom nových hutníckych t«r.hnnlógi í

(konti 1 iatie, .nimopecná metalurgia), nalej farebné

kovy zavádzaním elektronizácie, netradičných prenosov

energií a pod. Už v rokoch 1979-1985 klesla vo :,vete

spotreba Cu o 10,4 S, Pb o 22 X, Zn o 7,4 S, Sn o

10,2 % a Al o 12,4 %. Tento vývoj sa prejavil i v tr-

valom poklese svetových cien väčšiny surovín.

Ďalším dôvodom znižovania spotreby kovov a ďal-

ších surovín je velká energetická náročnosť ich zís-

kavania a vzhľadom na to, ic rozvoj energetiky je li-

mitovaný radom faktorov (zdroje prírodných palív,

ekológia, investičná a kapacitná náročnosť výstavby

atómových elektrární a pod.) je dnes považovaný га

bariéru rozvoja ťažby surovín, ani nič tak stav geo-

logických zásob, ale zdroje energie na ich vyťaženie

a spracovanie.

Vzhľadom na tvrdenie, že tvorba svetového hrubého

dôchodku bude prebiehať podstatne rýchlejšie ako po-
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V našich podmienkach zatiaľ musíme predpokladať,

že budeme rozhodujúce sortimenty mechanizácie vyrábať

sami vo vlastných strojárskych závodoch. Vzhľadom na

vytváranie podmienok pre ich rozvoj v minulých rokoch

je nožné považovať túto cestu, ako ešte bude analyzo-

vaná v dalSej časti, za reálnu, i keď nie za najefek-

tívnejšiu.

Túto, našu špecifickú cestu je možné zásadne vy-

lepšiť Hľadaním vhodných výrobkových kooperácií, ale

i špecializáciou s domácimi, ale najmä zahraničnými

partnermi.

Súčasný stav výroby a nasadenia progresívnej mechanizácie

V rámci VHJ RBMZ bol v druhej polovici 70-tých rokov

vyhlásený dlhodobý program prechodu čs. rudného a nerud-

ného baníctva na progresívnu II. a najmä III. generáciu

be/kolajovej mechanizácie. Súčasne sa prijala i koncep-

cia využívania beztrtiavlnového razenia horizontálnych i

vertikálnych banských diel.

Základný problém získavania mechanizácie bol vyrie-

šený zásadnou zmenou Štruktúry výroby a prebudovaním

vlastnej strojárskej základne. Možno dnes konstatovat,

že napriek niektorým konštrukčným, technologickým i ka-

pacitným problémom bol za uplynulé cca desaťročie do-

siahnutý plánovaný ciel. Vo vlastných kapacitách zabez-

pečujeme nasledovné výrobné programy:

n.p. Permon Křivoklát - kompletný sortiment ručných

vrtacích ŕotačno-príklepných pneumatických kladiv,

ťažké saňové kladivá s pneumatickým i plne hydraulic-

kým pohonom s lafetami pre súpravy i vŕtacie vozy,

zbíjacie kladivá so zníženou úrovňou vibrácií a dalSi

doplňujúci sortiment (napr. pneumatické nabíjanie dl- '

hých vrtov);

• n.p. Rudné doly Příbram - prehadzovacie nakladače

s obsahom lyžice 0,12 - 0,21 «3 na kolejových i kole-

sových podvozkoch s inovovaným lamelovým vzduchovým

motorom;



- n.p. Banské stavby Prievidza - najväčší výrooca ťažkej

banskej mechanizácie cre razenie a dobývanie. Je zabez-

pečovaná výroba prepravníkových nakladačov radu PN

s obsahom lyžice 0,9 - 1,7 - 2,2 m3 s pohonmi dieseLa-

vými i elektrickými, ďalej vrtacie vozy na pásových

pcdvozkoch VVH-1 a pneumatikách osadené pneumatickými

saňovými kladivami. Sortiment je doplnený súpravou

SPS IH pre vejárové vŕtanie s jedným hydraulickým

kladivom HVKS-125, prf.'pravnikom PV-6 a servisným vo-

zidlom.

Vv/namným výrobkom je hlavne súprava na vŕtanie komí-

nov na plný profil do priemeru 2,4 m, flespsdrill;

- n.p. Rudné bane Banská Bystrica - raziace plof.inv a

špinavé výťahy pre práce v podzemí;

- n.p. železorudné bane Spišská Nová Ves - výroba nie-

ktorých druhov škrabákových vrátkov a prakticky kom-

pletný program pre iípravníctvo, ,fko mlyny pre mokré

mletie, flotátory, triediče, magnetickí* sep.ir.itory

a pod. Samostatným programom je odbor 493 prevzatý

z ČKD Slaný (narážacic zariadenie, klietky, mostíky,

lanovnice a pod. ) .

Ak pripočítame k tejto bilancii, íe ČSUľ vyrába ľrc

nás Tahké vrtné súpravy a tunelovaci atro.T je možno šku

točne potvrdiť, že výrobná základna pre ;Л1Н!;|НЧ%«:ШГ

äalšieho rozvoja mechanizácie t» rr.ilno existuje.

Druhým okruhom problémov, ktorv bolu treba rn-Mf

pri realizácii vyhláseného programu, bolo v\ tvnronio i.*.-

mienok vo vlastných banských prevádzkach pre uplatnenie

novej mechanizácie. Je treba obecne konät.itnv.if, íe tu

sa nepodarilo zámery bezozbytku :;plniť. V rum holi prob-

lémy ?

Medzi objektívne možno zaradiť podst.itne .'iii.Vnic

tempa budovania nových kapacít a ro/äirovjnit: stavajú-

cich, nízke limity pre nákup strojov a zariadení, nedo-

riešenie otázok možných koeficientov efektívnosti v\n-

žitia strojných 2F, prakticky íiaclna objektívna zainte-
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Kci:i':e. .~<?ií.av3. RD Zlatf. ••ту. uk ?-; ; o:ji- r-zcvai i . ľf;

ч :J -.Í v -.. * i. т.* t^mn program riešil vo voíijnc uripacacr-

tiež vvT.cncu veden:s íažonriého rávocu. prebviedčatne sa

'-'пег. 2? ľ.enevolег.сз a v tejto oMasti noDola пз mjeste.

Ce!'--ovr: PTirrn cha: aKteri^o »aí sóčasný stav z hla-

clisks uvi i novani a KcnceDcie ôslšieno nasaaenia progre-

fívncj rp;cťiani?ácie aťo ukončenú etauu "zoľnar'ovania"

ьа 5 touto technolócic" a dostatočné overenie гек1ао-

rivch r.ociwienck a mctncíti na konkrétnych našich ložis-

КЙСГ; .

V tejto p'ivisinstj len pre úplnosť je treba Konšta-

tCtf-af. že veľk.ou prekéžkoo v rozvoji progresívneho mecha

ni^uvanéno vŕtania je zásadný nedostatok vhodné^ci vŕt3-

cieho náradia, я to ako v množstve, tak. kvalite a terno

proble-. nebol, žiaT. ani napriek rafli. roírndiuti ce-itrái-

nvr!~. erganov doriešený.

i/.''f.ppcj;. ť̂ 'rc&v pľ oprfisívne j mpcnanizáne 'i*;- íčku 2НП?

-. ' : <^ъ'-i7jiZiach VHJ Ь.Ъ

Návrh koncepcie v zásade vychádza z s^aivzy ocsta-

ve-гчэ ťažby surovín v podmienkach celého r^icrcnénc tios-

poaárstva, súčasnej úrovne vyrábanej produncie i stavu

-• -s
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. dôsledne s ČSUP zjednotiť dalsiu koncepciu poo-

vozkov. Nepovažujem za správne, aby už tak malá

sériovosf bola ešte drobená z dôvodov často lokál-

nych záujmov konštrukčných skupín i návyku užíva-

teľov. Sme už Oávno pripravení sa dohodnúť na veT-

mi dôslednej špecializácii. Znamená to však nielen

stanoviť koncepciu, ale spoločne zadat jednotné

parametre a takéto zariadenie si vyrobit,

. zabezpečenie ťařšieno a bezkolajového vŕtacieno

vozu s min. dvoma rarcervru pre hydraulické kladivá,

. ukončiť skúšky súpravy SPS-1 pre vejárové vŕtanie

a rozhodnúť o úpravách technológie dobývania.

. inovovat konštrukciu podvozkov tak, aby boli plne

hydraulizované, nezávisle na stlačenom vzduchu a

s max. zníženou hmotnosťou,

. vytvoriť podmienky pre plnú elektrifikáciu pndzem-

ných pracovísk.

V náväznosti na tieto úlohy je treba uviesť možnos-

ti kooperačnej výroby, ktoré by mohli nielen pozitívne

ovplyvniť náš vlastný vývoj, ale predovšetkým zvýšiť

technickú úroveň výrobkov a zvýšiť sériovosť produkcie.

Je všeobecne známe, že vyrábame úspešne s firmou Poclain

kooperačnú hydrobázu. Jej využitím v nakladačoch i pod-

vozkoch vrtných vozov sa zásadne zvýšila technická úroveň,

ktorá je dnes porovnatelná i s radom zahraničných výrob-

kov .

V súčasnej dobe sú v MLR skúšané dva vrtné vozy,

kde je náš pásový podvozok a vŕtacia jednotka firmy Bbh-

ler. V prípade úspešnosti by bolo možné výrobok dať i na

zahraničný trh, prípadne i využiť vŕtacie jednotky pre

našu potrebu.

Podobne je rozpracovaná dohoda s francúzskou firmou

Eimco-Secoma. V prípade odberu našich podvozkov a naví-

jacích bubnov by sme mali k dispozícii vŕtaciu nadstavbu

alebo jej časti a tiež Impactory. Tu predpokladáme v Kaž-

dom prípade kooperáciu, pretože oře čs. spotrebu cca



3 k-s/ročne nie if únosný vývoj a výroba. Vľhradom na zá-
ujem firmy E imco-.-.t .: •- s i o kolesové pcsvoľky i o kolesové
podvozky do velkých iioíilov sa tu rysuje možnosť riešiť
už vyěšie uvedenú pc+.renj inovácie dvojramenného vŕtacíe-
ho vozu s ť-\ ̂ .гэи! icbým i-, litdi vom touto CCÍ-.;JU.

Velmi vwnamnou a zle-tou je otázka vŕtania z ra-
ziacich plošín, ť súlade i s celkovým svetovým trendom
očakávame, že ešte dino bude prevažovať razenie komínov
Domocou plošin natí vŕtaním na pl<ny profil (dôvody sú napr.
nadobúaacia cena, rezne nástroje, cena vŕtania, využitie
kruhového profilu, výstuž komínov a potí.). Až tohto roku
rcé najznámejší výrobca raziacich plošín firma Alimak w -
staviť na svetovej výstave v Stockholme zariadenie pre
vŕtanie čelby, ktoré by malo charakter mechanizovaného
vŕtania. Táto problematika musí byX i u nás du konca ro-
ku 1969 doriešená, inak nie je možné splniť plánované
trenoy na znižovsnie ručného vŕtania.
- Nakladanie a odvoz rúbaniny
Koncepcia vývoja e výroby vychádza v zásade zo súčas-
ného sortimentu s tým, že by sa mal meniť pomer nasa-
denia niektorých kapacitných velikosti. Malo by dochá-
dzať k poklesu používania prehadzovacích nakladačov,
a to ako z hľadiska celkovej zmeny dobývania, tak po-
stupného upustenia od používania stlačeného vzduchu.
Tzn. II. generácia, reprezentovaná zásobníkovými na-
kladačmi si určite do r. 1990 udrží svoje postavenie,
postupne bude nahradzovaná prepravnikovými nakladačmi
s malými obsahiri lyžice (0,3-0.9 m3) s elektrickým po-
honom. Pri nasadení UBM nielen u nás, ale i v zahraničí
5Э ukazuje, že požiada\ka koncentrácie pracovísk umož-
ňujúca využitie jednoúčelového stroja niekoľkokrát za
smenu je najma na našich ložiskách velmi ťažko zabezpe-
čitelná a preto ьа začínajú objavovať zariadenia, kde
je možné pracovnú časť (lyžice, vŕtacia jednotka,
svomíkovanie. ..) pomerne rýchle vymeniť a zabezpečiť
s jednou pohonnou jednotkou potrebné operácie na jed-
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пот pracovisku. Na základe detailnej analýzy možno pre

túto oblast 'formulovat tieto hlavné úlohy:

. previesť inováciu stávajúcich PN s cieľom zníženia

hmotnosti, overiť prechod na hydrodynamický pohon

s nápravou, zníženie tlaku hydrauliky s pod.,

. vzhľadom na malú potrebu veľkokapacitných PN ešte

v tomto roku dokončit rokovanie o výrobnej kooperá-

cii s vybranými firmami (GHH, Uralmaš a pod.),

. pre koniec päťročnice pripraviť Inovačný program

hybridných strojov,

. preveriť účelnosť prechodu na stroje s trolejovým

alebo batériovým pohonom,

. pre dlhšie vzdialenosti neuvažovať s výrobou pre-

pravníkov, systém dopravy prehodnotiť projekčné na

vŕtané sýpy a zásobníky na zberné patro,

. s CSUP dorieSiť Špecializáciu u nakladačov s obsahmi

lyžice 0,3 a 0,9 m3.

Pomocné a naväzujúce činnosti

Až doteraz je podstatná časť technického výskumu ve-

novaná zvýšeniu výkonov pri razení a dobývaní. To je

samozrejme správne. Na druhej strane je však treba si

uvedomiť, že až BO X pracovníkov v podzemí je zamest-

naných na vertikálnej i horizontálnej doprave, údržbe

a ostatných činnostiach. Je preto treba:

. zabezpečiť potrebný sortiment zariadení pre nabíja-

nie vrtov,

..vyrábať plne automatizované svornlkovacie zariadenie,

pravdepodobne v kooperácii s firmou Secoma. Tu vy-

chádzať z predpokladu, že svui'ii/kov&i'iie by malo v pod-

statne väčšej miere nahradzovať pracnú a drahú kla-

sickú výstuž,

plne zabezpečiť automatizáciu dopravy a zvýšiť prie-

merné rýchlosti budovaním a údržbou kvalitných tra-

ti, pre ktorú Činnosť je treba aplikovať vhodnú že-

lezničnú techniku,

dielne vybaviť potrebných diagnostickým zariadením
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a orravy riešiť výmenným spôsobom celých apaiétov.

- špeciálna technológia

. Celková potreba metrážnych ptäc, rovnako ako ďalšie

technicko-ekonomické i organizačné podmienky ukazu-

jú, že pri vŕtaní komínov na plný profil buoú posta-

čovať max. dve súpravy do r. 1990 a 3 ks do r. 1995

pre našu VHJ. Pri razení horizontálnych banských diel

3va tunelovacie stroje ao r. 1995. Počíta sa s rot-

nými výkonmi u komínov okolo 1000 m, pri tunelovaní

2,5-3 km. Súpravy Bespadrill pre výbušné i nevý-

bušné prostredie vyrobí n.p. BS Prievidza, tunelova-

cie stroje sú vo výrobnom programe ČSUP.

Razenie v menej súdržných horninách si vyžaduje na-

sadenie Štítov. Až doteraz bolo v BS Prievidza vy-

robených 27 ks až do priemeru 5,6 m. Predookladáme

preto v tejto výrobe vo verzii mechanizovanej i ne-

mechamzovanej pokračovať. Pre razenie štítom, ale

i iné použitie sa počíta s výrobou rozpojovacieho

zariadenia typu DARDA v spolupráci so zahraničnými

partnermi.

Hĺbenie Sachiet reprezentuje nesporne časovo najná-

ročnejšiu a fyzicky najnamáhavejšiu etapu otvárko-

vých prác na ložisku. Súčasný stav je treba považovať

za neúnosný. Rozšírenie vŕtania na plný profil bude

najmä ekonomicky nerealizovatelní (časové využitie,

náklady). Pre klasické vŕtanie bude i naďalej vyrá-

baná vŕtacia povala s rozmermi a kladivom VKS-&5,

ktorý je možné ešte zdokonaliť. Otvorená otázka je

odťažovanie. Nové systémy firmy Alimak tu skutočne

predstavujú moderné a výkonné zariadenia a bolo by

účelné sa s ČSUP a OKR dohodnúť na spoločnom postu-

pe v tejto oblasti.

Problematika nasadenia mechanizácie v ťažobných závodoch

Objektívna nutnosť zásadného stretu v technicko-

ekonomických výsledkoch ťažby a spracovania surovín,

nutnosť obstáť s baníckym podnikaním i v pravidlách

t
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prestavby hospodárskeho mechanizmu si vyžaduje doslova

revolučnú zmenu v prístupe k realizácii výsledkov vetíy

a techniky pri ťažbe i spracovaní surovín.

Pod týmto pojmom však nemám na mysli len plnenie

plánu RVT v dnešnom pojatí. Túto našu kategóriu pláno-

vania berieme len ako jednu z možností a ciest využitia

vedy a techniky ako výrobnej sily. Ďalšími sú investí-

cie, prostriedky na modernizáciu, rekonštrukcie, zavá-

dzanie automatizácie, A5RTP, zásadné zásahy do organizá-

cie riadenie з óaläie. ^reto integrujúcim článkom na

hodnotenie prístupu organizácie k vedeckým- poznatkom

a dosiahnutých hospodárskych výsledkov môže byf len je-

den ukazovateľ - čistý hospodársky výsledok. Vzhľadom

k zložitosti tohoto vzťahu v baníctve sa preto domnie-

vam, ie by to mal byf súhrnný ukazovateľ "nákladovosti",

ktorý by zahrňoval všetky až doteraz rôznorodé kategórie

rozdeľovania finančných zdrojov (v podstate v konečnej

fáze ekonomicky nezrovnatelných), ako cenové dotácie

(nákaldové limity), geologický prieskum, technický roz-

voj, investície, fond.škôd a náhrad, mzdy a ďalšie a

limitoval by záujem štátu na využití domácej surovinovej

základne. Čerpanie tohoto limitu vo vzťahu k požadované-

mu objemu dodávok suroviny pre národné hospodárstvo,

vrátane exportu, by umožnilo porovnať progrnsívnosf

vývoja celého odvetvia.

Na prvý pohľad sa môže objaviť pripomienka, ako to-

to tvrdenie súvisí s názvom tejto kapitoly. Myslím si,

že principiálne, pretože takýto komplexný pohľad by

viedol k podstatne vy55ej zainteresovanosti ťažobných

podnikov, ale i celej VHJ, ako samostatnej hospodárskej

organizacio za celkové výsledky, za jen prerozdelenie

a maximálne efektívne využitie.

Po technickej stránke je vela skúseností a sú známe

podmienky využitia strojov. Pri obecne danom kategoric-

kom prístupe k desiatkam rozpisovaných ukazovateľov je

reálny predpoklad, že hromadnějším nasadením



počtov dranej techniky zásadne zhoršia tie ukazovatele,

alebn dočar-ne i medziročné trendy, čo sa samozrejme pre-

jav.! v podnikovej i hmotnej zainteresovanosti. 0 niekto-

rých z nich sri-T. sa už zmienil. 1 keď sa nedá jednoznačne

povedať, že by sa nedali tieto proDlémy riešiť, chýba tu

jasná ekonomická motivácia i objektívne zhodnotenie roz-

hodnutia jednotlivých článkov riadenia. Лк pripočítame

k tomu ešte určitú mieru rizika v neúspešnom nasadení

v konkrétnych podmienkach, ktoré sa vedúcim pracovníkom

netoleruje (паосзк, je tu ohlasovneia povinnosť upozor-

nenia i pred vznikom takéhoto :.t.ivu ) je celkom jedno-

značné, že celý program sa musí realizovať v inrj podni-

ká t e Tsko- ekonomickej atmosfére.

Pre prechodné obdobie vsak mušími? dopracovať eko-

nomické kritéria prepojenia niektorých uka/nvat^fm

s cieTom získať moŕnosť určitého konkrétneho tlaku na

zavádzanie mechanizácie aspoň v umn^ích, postupných t?t.i-

pách. Mám na mysli napr. stanovenie tiMU'tit ickcho v\ki>ru

určitej mechanizácie (komplexu) v daných, dní tmu „iných

podmienkach banského иг.гщ (v žiadnom рги:,ь'^ nc^óŕi* t\í

kritériom počet motohodin :i pud.) я trn (innunif •. vyko-

nom, ktorý stanovi technológ pre dané otuiľfM- ivrii1 do

úvahy stav prípravy k využitiu) a vyknnoni ••jKutoť-nľ do-

siahnutým. Porovnaním týchto ukazovateľov tn '.ir.i1 .v.'K.)

li názor ма úroveň prípravy výroby, plánov.nuť, i op-.'T-.i-

tívneho riadenia výrobného procesu. Úlohou je ti f tu po-

diely premietnuť do väzieb k vybraným uka.'in-̂ tťl'pi« fi-

nančného plánu, najlepšie tvorby podnikových tiinihn .

Na riešení previazanosti týchto kritérií v sui-jisiii-j do-

be pracujeme.

Rozsah prednášky neumožňu ju dtítailnr лгы! \/u\ .if

vSctKy podmienky nasadonia nwdcrnuj. výkonnej, ale U«:-

drahej mechanizácie v čs, rudnom baníctve, llmyslonr ;н'т

sa bližSie nezaoberal tými technickými, ktoré sú viVntn-t>

ne známe, ale naznačil r.om nutnosť л ct'sty rit'ňrnia tých-

to otázok v kontexte vrcholovej ekonomiky ti.inskoho
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kania. Tu musí byť mechanizácia Dojímaná эк: cel коп ne-

vyhnutný proces zefeKtivnenia výrobného procesu s prí-

slušnými väzbami vo vytvorení podmienok na jednej strane

a zabezpečenie predcoklaaanvcr prínosov na strane dru-

hej. Proces mechanizácie v priemyselne vyspelých štátoch

ukazuje, že tieto-zákonitosti tu ofcjektívne piatia a sú

pre zvýšenie efektívnosti plne využívané.

Záver k problťmstike výroby a nasaoenia mechanizácie

Zo stručne charakterizovanej situácie v tejto preo-

náške vyplýva nesmierne zložitý proces väzieD vo vzťs-iu

surovinové^ politiky blatu a technics:-ekonomickej úrc-. ne

ťažby vlastných surovín. Prelínajú sa tu vnútroštátne,

ale dnes už prečovšetkým zahraničné vzťahy v oblasti oD-

choau a pol i ticko-el'Onomických hľadísk rôznych hospooár-

skych spojení.

Súčasná situácia, e to i vc vzťahu k zásadám pre-

stavby hospodárskeho mechanizmu, možno zhrnúť podľa wéj-

ric názoru takto:

1. Vzhľadom k vysokému podielu spracovateľských odvetví

v našom hospodárstve reprezentuje ťažba vlastných su-

rovín stabilizujúci faktor vo vzťahu ako k dovozu su-

rovín a poloproduktov a tak v prípade vývozu niekto-

rých druhov oo zahraničia.

2. Nemožno predpokladať, že pri známych objemoch geolo-

gických zásob ä ich kvalite by bolo možné ťažiť bez

aktívnej subvenčnej účasti štátu na rozvoji tohoto

odvetvia.

~>. Existujú i prognózně zásoby farebných kovov a veľa

nerudných surovin, vybudované kapacity a v súčasnej

dct?e realizované štrukturálne stavby celého odvetvia,

akc je Hydrometalurgický kombinát v Bruntále a Bezže-

lezité slinky Hačava a 6alšie, reprezentujú relatívne

silnú výroonú základňu, ktorú je treba äalej využívať.

k. Dôslednými /menami v ekonomickom mechanizme riadenia

stanoveného na báze prijatej dlhodobej koncepcie možno



tier podstatne ЛнпзП' technici- o-ekonomickú úroveň

výrobného procesu a eliminovať vplyvy zhoršujúcicn

sa poamienok na ťažobných závodoch.

Z mroeného vyplýva, }.e program mechanizácie baníc-

tva j«? nielen reálny i hľadiska technického, ale i oß-

jt!ktívne nfivyhnutný ako zaklaaný precipuklao udržania a

rozvuja ťažby vlastných ložísk v f.SSR. Tejto skutočnosti

si preto mušímu byť plne vrdomf a aktívne a dôsledne vy-

tvárať podmienky pre výronu i využitiľ 3trqjov a zaria-

dtMií na ra/eni» a dobývanie I o ř i -i k .



li

P o z а к
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мммоа> wncMKrioN IN HARD ЯХХМШПБ

Sven Granted«, Nikoe Vagenas and Janine Mxzle

Division of Mining Etjuipaant Bnginaaring
Uilea University of Technology, bulte, Sweden

ABSTRACT

As in most cases of technical development, the endeavour in mining
is to develop cttcmatic machines and robots, capable of taking
over monotonous, tiring, and dangerous work.

Fully automatic machines are still scarce in mining, but the
development is proceeding fast, and today technology is available
to automate and/or robotize rhe major parts of a mining operation.

The paper gives a brief outlook at the present situation
concerning automation of hard rock mining underground.

The present limitations to rdbotizaticn are discussed, and the
major obstacles in different kinds of mining operations are
illuminated.

The trends in development of automatic machines are presented.
Possible ways to avoid obstacles are indicated.

Seme experiences and result from high level automation and
robotization in hard rock mining underground in Sweden are given.

It is inherent in human nature to be lazy. This is one of the ma<n
reasons behind efforts to develop techniques, methods and systems
enabling us to produce тэге with less work, and in this matter,
the development of mining equipment is no exception. The aspects
of working environment during the last decades, have become just
as important, which has had an additional influence on the
development of new technology.

Despite the great improvements in productivity and working
environment, underground mining when compared to other' occupations
still has great room for improvement.

In comparison to most other industries, the mining industry still
is only in the beginning of a process of automation.

When discussing the prerequisites for automation and robotization,
in mining it is important, that not only certain stages in the
operation are considered, but that the whole mining process is
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taken into account. The prerequisites are closely related to the
mining method, the production"capacities and the method of
fragmentation.

The method of fragmentation in particular pesos a very decisive
difference between hard rock and soft rock (e.g. coal) mining with
regard to robotics. Drilling and blasting is likely to remain the
dominating method.

Today there Is technology available to automate most stages of the
mining process, '.'tie question Is, whether the expected advantages
will justify the Toets, unless it Is possible to take advantage of
a completely, robotized system.

2 THE PRESENT SITLKnON

Although automation in mining started long ago, the piu^eaa has
been very slow until the last decade. An ijiportant step forward
was taken when hydraulic drills were introduced. Another important
step forward was taken when computers were introduced in mining,
but mainly for administration, planning and lately also for
designing of mining operations.

Computers are also recently more often being utilized for
monitoring and control of processes and machines in mining. A long
step towards automation was taken when the microprocessors bacáme
technically and economically feasible. They are already being
utilized In a great nuraber of applications in mining equipment, as
far Instance in drillxlgs and in trucks. The limitations so far
seems to be the software available.

Computer controlled drill rigs constitute an old dream, which has
come true. They are one of several examples of advanced automation
of mining equipment.

In underground transportation, an early example of automation is
the well known, fully automatic railbcund system in Kiruna, Sweden.

Examples of another type of automation are the computer based
monitoring and automatic dispatching systems, which are getting
more canton for truck transports in open pits» These eye Luv
automatically direct the trucks to the right shovel, keep digging
and hauling records and monitors vital signs of the operating
conditions of the trucks.'

3 Ашсмипс monies at ROBOTS?

The concept of robotics used In the mining environment requires а
far more advanced system than those used in cannon menufactaring
industry.

The computer technology has. to e great deal contributed to the
development of robots.



It is tempting to make a ocnparison between mining automation and
automation In mechanical manufacturing industry, where automation
has a very long history. First to be automated was the monotonous
work of repetitive character. The automatic machines repeat
exactly the same operation over and over again, ana normally an
extensive work is required to change fron one type of operation to
another. Consequently mass production is needed for their
economical feasibility. This type of machine is still being used,
but is tocĽy considered as primitive. The modem computerized
numerically controlled (ОС) machines are considered as qualified
robots. Their feature is, that their program can easily be changed
for manufacturing different kinds of details. They can be used for
manufacturing short series of details, and in sane cases also for
manufacturing of single details.

It Is not fair to make a straight comparison between the
manufacturing industry and the mining industry. Because normally
the mining process is much more complex. The robots in the
manufacturing industry are operating under virtually constant
conditions, while for a drill rig for instance the conditions are
changing in an unpredictable way from round to round, fron hole
to hole. Here every possible divergence from normal has to be
anticipated and accounted for in the program. To be feasible the
robots have to be utilized for a series of work of repetitive
character over a long period of time.

4 AUTOWTICN N O ЮКОС «КЛОК

When discussing tha automation in.mining it is of utsrost
importance, that the whole mining pixxvss is taken into account.

Two main alternatives are conceivable:

A. Develop robots to fit into existing methods

B. Develop new methods to reduce obvious obstacles to lUitcwution.

It is not always self-evident which of the alternatives that
should be chosen«

The mining process has to be analyzed and evaluated in every
stage. The problems involved in robotization will vary fraa
operation to operation.

Intensive work is carried out to Improve robots to owrcvana
existing restrictions. This involves applying тэге advanced

jters, developing better software, developing swnsnrs of
different kinde. The development in this regard is at present
proceeding feet.
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Jtaong the sensors developed there are also vision sensors.
Processing vision information is very complicated. It requires
downsizing and upgrading of computers to make it feasible for
mining robots. Vision sensors have yet to be proven and developed
enough to operate under the difficult conditions in mining
enviromort.

The existence of roosts aided by vision still remains a future
objective in tiw mining environment.

The more complicated the work carried cut by the robot, the higher
the required "intelligence" level and the nore complex the design
of the robot Fig 1 [5} and this affects the cost of the robot as
well as its reliability.
Co*plexl ty
of Machine

in««: I t («jttiícu Jtivcl

Fig. 1. The complexity of a robot versus "intelligence" level.

Fran industrial experience we know, that at a point in tin», the
degree of automation has an optimum duo to lnpcrfect components
and complexity of systems. But as development of technology
proceeds, the components will get more reliable and the production
systems better adapted to their purpose. The productivity will
increase, and reach its optlnun at a higher level of automation.
Fig 2 (1].
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Fig. 2. Productivity versus automation lev»»l.

To make a capital intensive production system feasible it is
песеазагу to reach a high level of utilization. Apart from
equipment reliability and availability this calls for the
development of mining methods with the aim of reducing ач mich as
possible the obvious obstacles to robotization, which will
facilitate the utilization of a simpler, ахжЗ honcu moro reliable
and loss costly technology*

5 EXPERIENCE M O SCME PRACTICAL ItOUi-MS

Experience and problems with r*»ferw>ro to automation «uxl
robotization can best bo illustratod by dtvx;rtpti(.ii of specific
operations.

For simplification, only production is dbx4c-.ü«4l, .uxi tlv» цнхч':ч
is split up in drilling, lcvxiiny and tr̂ rû vut<it u»u

5.1 Drilling

One of tho crit ical r,t.*jes in tho přeros«, ля trn* л; n4v>ti.Mt i»r»
i s concerned, i s frivpwitation. In cxxil miaiuj .»u'.> in.it iim ivt;
piTXVtKtod much fta-tht?r th.ui in Kittl jr»̂ k miiuivy. lín1 tix-tniw
difference Is t í« mptliud of fiwjiivjit.itioti. Пч* !Ткч~Кии1м1
fragmentation gcsnnrally gi«>s a caqviidtiwlY v.vll l
product, which Is oasy to Ivuvllo with lav.t kirxfc: of
transportation equJpnent, aiitl tixnvfon* iiimviblt> tor <uit<.vviti««>.

Ttiia i s generally not the C<MV> in h.trd пхЛ mtniivj, wtvio tti-i 11 ii
and blasting i s being used. Thn major pinlihw Un\> is th>>
ovorslzed miiterial and the builders, wtiii-h c.uft1:, pii4iltin;; in
loading end transportation, тъ iiqiiuvR thn fi.vjja^H.it ÍIKI firm
blasting, wo have to Improw Uio puvlsicxi in drill ing, U>
the explosive loading Into the holcu, arvl tho tlJiüny of

Fragmentation i s and will bn an ot»;l<icl<>, aix) win in niuty c.i: о
be a limit to roboti zatlen.. So far a lot oi wtuk h.is 1чч>п ttim>
solve tho problems, but voiy l i t t l o tvxa yť>t 1х>м1 <vliiov\\í.

r



As mentioned earlier, oanputer controlled drill rigs are now
available, and are Introduced In several mines. Rigs are available
for tunnelling as well as for production drilling.

Since папу mining caipaniee already use oonputers to plan
production and drilling it Is possible to connect the drilling
unit with the planning carputer, which would provide the unit with
the necessary data»

Hie computer controlled drill rigs are normally operated by one
operator, whose main function Is supervision. The control system
enables the rig to continue drilling on its own while the operator
leaves for a break, during the change of shifts, and even between
shifts. This offers a possibility to considerably improve the
productivity and increase the degree of utilization of the
equipment.

Fig. 3. Atlas Oopoo Slvba И222 oosputsr ocntroll«d long hole
fan drilling tig. Photo: Atlae GDpoo.

Atlas Oopro Slabs И222 Is a oasputer controlled rig, И д 3, «filch
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has been in use far e couple of years In trie IKAB nine
Kiirunavaara in Kiruna. ?he rig is a lcng hole fan drilling rig,
utilized far production drilling in sub-level caving. In» rig is
equipped with two feeds for OOP 1238 hydraulic drills, the current
hole diameter, is 76 am end tt» longest holes in the round are
about 30 m.

Several rigs of this type are now in use In Kiirunavaara. lne
average availability has been about 901, and the average
production around 1000 m in two shifts tilth overlap totally
17,4 hours/day, Maxinun« production has teen 1400 e/dey.

lne system has been well functioning. №» utilization has
not been quite as expected, due to problems outside tt» machines.
So far hole deviation has not been satisfactory, but inprovenants
are octning.

Tarartxk in Finland has developed two types of oaqputBrtzed drill
rigs, "DAXNOXXC" for tunnelling and "DATASOLO" for production
drilling. The "DACTMVnC-rig (Fig 4) Is equipped with three teems
for the new HL 538 drifter. She control systen enables the rig to
drill a complete, tn îirjyraiuiiud round. Sensors in U it bouus and
feeds of the rig automatically align the rig with the tunnel axis
via a laser team. According to information available, experience
has. teen good. During a tunnelling project In Oslo, Norway, tne
rig managed to drill a round of 84 holes, 4,3. x 45 ran in less tftan
two hours.

Fig. 4. TamrockJDataretic ocqputer controlled tunnelling rig.
Fhotoi Ташгоск.



A very inpoartant advantage with this rig is the improved alignment
of the contour blast holes, resulting in better control of the
tunnel profile and less overbreak.

In March 1985, the first "DATASGLC", Fig 5 started production
drilling in sublevel stoping in tř« LKAb Viscaria copper mine in
Kiruna, Sweden. After about one month drilling, the mine recorded
237 m of 65 mm-hole in an 8-hour shift. Ine hole length is 30-35
metres, and it takes two shifts to drill a "fan" of 350-400 m.

The "DATAS0S.O" keeps drilling throughout lunch, coffee breaks and
shift changes, and produces about 30% more than earlier was
possible.

Fig. S. Tamrock Datasolo ccinputer controlled production drilling
rig. Photo: Tamrock.

It is the drilling operation which is automated on the computer
controlled rigs. Ihe positiciiing and alignment of the rig for each
round Is тэге complicated to automate. In principle that nieans,
that the more drilling work in each round, tine longer the
intervals between repositioning and aligiipent of the rig, and the
better utilization of tne equipment. This is an advantage with
mining methods involving drilling and blasting of big volumes in
concentrated aieas.

Longer blast holes generally load to larger hole deviations. To
maintain an acceptable fragmentation, the deviations have to be
minimized. It is therefore of great importance for the progress of
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automation that effects are devoted to the ДдфплмиЯ of drilling
accuracy. Same «tack in this field has been d m , but lots of
problems remain.

Longer blast holes also have an immediate influence on the design
of robotized drill rigs, particularly for rigs for use underground
in oc-fined areas, The drill rod magazine and rod handling system
will become heavier and require more space. Two alternatives are
conceivable:

1. Magazine and rod handling device integrated with the rig.
Ootparatively slupla control system, but space and weight would
put a restriction on the hole length.

2. Separate, independent magazine with rod handling device. Light
and easily mobile rig, no restrictions on hole length, but more
complicated control systém.

The letter alternative is exemplified by Atlas Oopoo Protec ML88
from the Luossavaara mine in Kiruna (Fig 6). Even though this
specific rig is not automated. Ihe tube handling system is baaed
on a rack with the principle "first in - first cut", this gives a
uniform cycling of tubes, which makes the drill string last longer
and saves cost due to more uniform wear.

Bia hole drilling
wiťři

Prcmec ľ! 165

Fig. 6. Atlas Cqpco Pzcroec M188 big hole drilling rig.



The future development of automatic drill rugs will be a challenge
to the equiprent dosigrars. An interes c:.r л concept mignt be rigs
on very slirple carriers. Fig 7, and a separate coeratcrs cabin.
with a central conputer, serving several rigs. TTUs might, eriable
one operator to supervise mere than сое rig siimltaivaously.

Fig. 7. Ocncept of future drilling system.

The expected advantages with cenputer controlled drilling are:

- Increased productivity
- better alignment of tře holes
- optimized drilling
- improved Marking conditions.

5.2 Loading

Several alternative loading methods can be considered in a
robotized mine. The choice of mßthod wcxild depend among other
factors, on required capacity, means of transportation and the
fragmentation of the rock.

Gravity loading on a conveyor with an intermediate mobllo crusher
to take care of oversized material is an interesting concept, well
suited for robotization. The principle is described by Stavenson
[8]. These Ideas have also for years been discussed in Sweden, but
the method has not yet been realised. This method might require
handling of big tonnages from a single drawpolnt to justify the
investment.

Another concept Is using a digging-arm loader (e.g. Häggloader),
oombinod with a conveyor or a truck for transportation [4]. (Fig
8). An oblous dtsadvantage with tho digging-arm loaders is their
Inability to handle oversized material.



Fiq. 6. KAjgloarfer KR10.

1̂ *; dcriĽVäting nochir» for loariing uridtri^oríl at rj-c-rrcnt is the»
LHO-maciixre. Besxde tlv- flexibility, an isiíuiľjvĽSfi'Xi quality i s tí
aDiiity to hartíle ovfersisad nvitcrial.

Trx> autow-ticn of trackltÄS vf-ivLc} er; s." I.ID-.Tachines rcqulrc« an
efficient and veliable navigation tecJ

Well ргсглп vriTTsless zvrots <зопг.го1 sj'stöiis for tŕŕ- Uť)-^vurtilne's
are ff/ailôltjle en the nvirket. These C3c*i3*:itute an ;.-•._> •: tanfc
inprcveaiKait of ťie safety for trie opfírator whin wod-'Sirj uncfer
diff icult lacnditions.

Ttvi tran-intng part cf tiv? LHD-ni-i.viline's WDTK cycle i s pr.-sf3.ible to
auton-ate by uti l izing »та 11 taxx-jn ivrid v.'ell рпл-еп totliiv-tTorjv. T!~.e
fi l l ing !.-:-id ofptying or the? tsjchc-t are «JCO ocnplicatrvj to
аийоготе, particularly the f i l l ing.

A Ľ D- 1 -.-.•vrliig sysĽ«.ín with a very high ск-^тпе oí at;l-o.ot:icn ooulci
be- ciiVGli-ix-rd as i o l l a s :

- Ti-ic tj';-.TT:d.ng i s auUxiutud wivii cwivartional ii;^'x<]3

- An cpocitor, p'ncijd in a safe and ccü'fcrtab.! o. tir/teľrírient, wjulri
oaitiTjl tl':--' f^ii.-fj cf ti;s bJC.kot by rärtoto cca i tool, arvl by IV,
Fig 9.
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Flg. 9. Ocncept of a remote control/automated LUD loading system.

It« following navigation systems are ocncelvable for the training:

A. Vehicles guided by off-board fixed paths.

- Inductive guidance using a floor embedded cable, carrying
alternating current. I t o is the most widely used guidance
technique.

- Optical/magnetic guidance using a passive stripo on the
floor. As systems they are very similar to inductive
guidance.

B. Vehicles guided by on-board, software programmable paths.

- Dead-reckoning consists of measuring the rotation of each
drive uhoel, and calculating the vehicles expected position
with reference to its starting point.

- Rsltion referencing beacons, fixed at approriate locations.
The vehicle measures Its distance and direction from the
beacons, and can calculate Its own position.

- Inertial navigation Systems are measuring translatlonal and
rotational acceleration of the vehicle and deducing the
position and heading exclusively by doubl« integration of the
respective accelerations

- Direct imaging systems are using optical or ultrasound lnagae
to deduce the position and the heading of the vehicle.

•4 f



These different navigation principles have been ccnpared and
evabiatesd [3] and inductive guidance systems seem to be the most
suitable fron šest points of view. This is also confirmed by
studies of systems in operation Fig 10 [7]. Further analysis shows
that 70% of the unsatisfactory systems were badly planned and 80%
of there systems had been shut down.

% if *r*ttm IMOUCTtVt GUIOEFATH
NAVIGATION TiCHNldUt

a) Vtr> goetf
Ы Good
c) SotUfoetoif
i\

IT 14 щ
Ik f/.
• V r , *

Fig. 10. Evaluation of experience with automated guided v-ehicles
by users of operational and shut-down з

Remote controllod/autamated LHD-systans are now attracting
Interest In sane mines.

One operator will be able to handle more than a » LHD-unit
simultaneously, the пш4>лг depending ci\ the actual ŝ -stom design.
As tha operators can be placed centrally, thpy c<m easily
shifts without Interrupting production.

The most obvious advantages with a remote contio'Ui} ^u
LHD-system are:

- Jnproved productivity
- Increased utilization
- Elimination of a monotonous work
- №re freedom in the design of the drlvorless vehicles.

Naturally it would also be possible to ccwsbii» otlvr kinls of
loading equipment with some ocxivuiUont nxvuis of

Л few things are салю: for the lcvuiin ĵ metlKxis mentionoil

- All discontinuous loaders are difficult to fully autcnvito
- All methods except LHD-loading require good fracgwentatien
- All nethods are relevant to mining methods involving the

handling of big tonnages from a limited number of drawpoints.



5.3 Itareportatiari

As for loading, several different metiioos can be oansirtered for
trar£spcrtation. Frasrnentati or., rooLreci capacity and
transportation distances riave to (ж t&oen ir.to account. А гизг
degree of effectivity requires: an optunai combination of ioadi.-c
anô transportation equipment.

For centuries raiibound transportation has beer. doninating In mast
nvmes until SOJTR dŕcaäes age trackless гатллс ЬИСЛГ interesting.
Jhe rr«ün reason for trackless mining is tne great i-exxbility
achieved.

Automation cf railbound txansportatian эуэгвпй сап be achieved
шллр wei; prcven tecrsnology. Automatic rej.:tojnd tra-ifipTrt?tiort
is today in use in a few panes. Best knowr; is tne Kiruî a mine,
where zrey nou- have Icng Í . ,.»:гг1епое of autaristac traiť>portatuon.
Tne main itralaoe le'/el in TJK- mine i s ccppletely autcmatir. with г
can^uter ±i.rscting and controllinc the criverless trains irratn trie
loading gal-.eiies to the crushers.

In trarJü.es9 mines, if tne transport distance is considered to be
too ; T K i~- LHD:s a ooraoination of sane к;ла of load-Jig tauipT«>r,t
and trucks ÍE ccrrnon. Truci-: haulage can be autosated the same way
as LHD:s describea above.

Currently musi effort Yias Ьзеп dedicated to dirv.'elcpirg belt
tecňnaiogy. Pelt rxrrveyr.rr ane well cuited tor

on. However, 'J-eir návsi üsaövantage is lack of
flexibility and inability to r^cnůle over-sizod material and
boulders. But in a system with a nobile crusher [8] they seem to
show to advanxaoe.

belt conveyors gr-varaily constitute the ideal means of
transportation, when a continuous flow of rock of controlled

has to be handled.

Of the above mentioned methods, tiv^ belt oonvcyors are the easiest
to automate, while trackless vehicles are mudi rore conplicated.

Attenpts h^je been r̂ ck- to create a combined automation of the
loading and transportation processes, but so far very lit±3e has
been achieved.

All the above mancioned systems reqfjire investmssnts in ncnitoring
and orfiurol equipment, which make tňe systars nore relevant to
larg«= sc.äl.e mining methods, where řtundling of big tonnages ^
ooncentrated areas i s involved.



6 MAINTOWCH

Fofcots and automatic machines induce э ясге adv=nn?d technology
than nor-automatic • лсг:1лез. Acccr^-igly also t ř« ^.5^ r «r л: v e vmrk
i s ?:<Mc:ed t» be more -io\v.rv>xl. ЬЧ:т. in з wo;.l des: cv<t and vreli
or>5.';r.>ätl sys'.on trie TAinter-unce кто J Id not be a ereela- of

c-'-̂ r derer.

True i s that en certain levels better trained inaintenano? r«-ple
wi.il be revr^rcvi. But the computer technology enables а очг.*-.:г
rtoiltcr ;rr,- -Л tne equjjrrwnt than e w r bofore [ 9 ] . Witti the
computer o.u*x! vohiclo monitoring sytstens now dcvelooxl, i t i s
pcf>uibiQ not only tc lecc.rd ti-je production of tive мс.Ч'.;ч?5, but "o
retr ieve vary valuable j.nťonr-ntj.uT aoout the- volvLcl̂ -5 cciiiliticn-
An early detection of faults сл-i prevent brejk'.V>.Tis .irti so r«3ve
COSTS, on spare parrs and drwtime. Neverthel^Ä'. nvch ví fort has
to be devoted to studies of fully autanatic nunirg ci^teris firm an
ava i lab i l i ty з."»1 r e l i a b i l i t y point of view.

7 CCNCHSICN

Thanks to T-ri^.ter technology, many of the separate co^r.itiers in
hard rcxrfc m^v^ng uiviarground can be robotized, but nvx-t hard reck
iriiiin'j Rwtht>i3 ireqv:eaitiy boinq urod are net -^-11 F^jitixi for
robmiz.it i on. To f a c i l i t a t e roboti2.>t:ion mining m.'thcvls «».srst to
be Лулеloped to eliminate or a t least reduce ejtir.tirvj c:ii»t ic les to
crenití rcíx>ti7e<i product i a i fry^tcriR. The UÍ?O of I.« go зол It»
miininrj methcids wil l , in Akiition t o other e.4j4x:ti\l a
f a c i l i t a t e further use of robcjta.

VHien we can get full control of thtu frafji*Mitati-.'« in h u d
nvining, we have elinvinatcxi one of tiv» ntxit склЧлм (ÍY-'..r\i\; t.^
robotization. FCr th i s further efforts апз плч^ллгу to ;.-prcw:»
pre«.:i3ion di.il liny and tne loading and i n i t i a t i o n of tlv»
explosives.

Robotization i s also fac i l i ta ted by clocor ccn^x^rat ioti U4VA<«
minijig ocnitVTnies and ex-juifment manufAľtui4?rí?. llvy havo to l-.\s::i
the sanw langu;igo t o bo able to conumnicato with each othť-r.
Better cooperation may hopefully lead to a cTx.v45-foftiHj.at i^i.
f a c i l i t a t i n g tho dovelopnent of IKW tochixiloi^y. Th«? ini:vrs tav4»
bent which eqiilpnunt developnent i s imv;:t iin»n4.«it. whilo t!v>
manufacturers best know the limit of prviX-nt ttV^v>U\ry.

By adapting mining lay-outs and inettiods for rt1toH2.ition, i t will
be possible to reduce the number of ptxiplo ijotkiixj ui\i.^n;tV4avl in
hazardous environment. In these h.i.rardous operations wt>4v i t i s
unavoidable t o nave people undei-ground, i t wil l bo possible t o
reduce t h e i r exposure t o the hazards.

For many mines, intrxxi.iction of now toehnoloyy, timi irsbotiratiox1»
wil l bo t h e i r poss ib i l i ty for survival.



We are still far from tie dream of the fully automatic mine, Most
of tne neoessary technoiogy is however already available. The
question is. ftcv to canbine the different stages of the mining
process into one functioning system.
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P. rc-kkö
f*,->r.-r.q C o n s u l t a n t
Tamrock

T^£ '.'EWEST DEVELOPMENT TENDENCIES ľ 4 TA4ROCK

Mechanized drilling in mining has been in wider use
for about 25 vears now. in the beginning the drifters
were pneumat'.c, with hydra, ics only for moving the
feed and the c r«ft er into ihe aesirea place and direc-
tion. Hydraulics was introduced for the operation of
the actual rock drills about 15 years ago and since
then has increased its sha»-e in mechanized drilli-g to
the extent that at the -DTient four out of every five
new machines taken intc use are hydraulic. In many
countries the share of hydraulics ir practically 100
per cent already. During these 25 years a process of
continuous improvement of the equipment has taken
place. The purpose of tr.is paper is to concisely dis-
cuss the present state of the development.

Basic requirements

By experience one has learned that irrespective of the
level of automation, every drill rig for mine develop-
ment, short hole production or long hole production
should have

- stabilit/ and sturdiness to make accurate drilling
possible
sufficient built-in capacity for example in compo-
nents like the carrier, powerpack and electric
circuitry for all normally occurring work phases

- easiness of operation and a level of ergonomy to
motivate the operator to do accurate work

- certain level of automation to make precise work
possible or easier, for example in development
jumbos
- automatic parallelity, perhaps also automatic

look-out
automatic stop and return of the drifter
antijamming automatics in high-speed hydraulic
drilling

- collaring automatics
- as the actual drilling is very fast with today's

drifters the bocms should also have fast and smooth
movements to make it possible to keep the drills
busy, especially in wide headings
as mechanization advances and starts to include



different work phases, such as ground suoacrt,
either the jumbo must have booms, feeds and
arifters suitable for all expected types of work or
specialized equipment, for example for roof bolting,
must be acquired
even if the number of different features in a rig
gets larger and these are more sophisticated, one
must still aim very strongly at
- simplicity of components
- reliability, i.e. long life and service interval

easy trouble-spotting
easy maintenance.

The more highly mechanized and automated a rig is the
more important become practically all of these points.
It would not pay to computerize a jumbo for automatic
drilling of a complete face pattern unless the booms,
feeds and drill steel are strong and accurate enough
to make a straight hole exactly where needed.

Computerized jumbos for mine development and
tunnelling

The most highly developed tunnelling rigs today are
computerized for accurate execution of predesigned
drilling patterns. The number of such rigs in real
operation is still very low, of course. The main aims
at this level of mechanization and automation are to

- maintain the desired dimensions of the heading with
a Minimum of overbreak and extra cost of handling
excess rock and at the same time avoid too small,
tight sections

- obtain good quality walls and backs with minimum
requirements for scaling, roof bolting, etc.

- achieve the best possible advance per blast by
consistently precise drilling

- optimize the number of holes and the distribution
of explosives by being able to rely on that the
drilling pattern Is precisely followed round after
round

- eliminate the human factor 1n determining the
direction and the position of the holes, especially
in curves: The best driller 1s always on duty.

Additional gains can be achieved when the possibilities
given by the computerization have been learned In any
one mine

- the round length can be maximized for any local rock
condition and desired work cycle and this cycle can
be realized day after day

r
'• - í



as data on per--*.-ition rate, -esistance to гэ*г:топ,
etc. can be foi'^-ed continuously, changes i r rock
type, fracture zjrwi, need for any specia' c-o^nc!
support, and so on, can be known already before a
round is blasted
wear on drill bits ca^ te followed and this know-
^e-ge used for cptimi; i rg bit costs.

The computer system in a j umĽo includes

an electronic control -nit (ECU), based on micro-
processor technology
- stores drilling patterns, boom geometry and pre-

selected limits or. drilling parameters
- follows and controls the movements of the boom

joints, feed and drifter
- follows the drilling process, e.g. the penetra-

tion rate
includes a full trouble-spotting system

- a desk-top computer with easy to use programs
for the design and storage of drilling patterns
for storage of data from ECU on drilling para-
meters and boom movements

- a visual display unit (VDU) from which the operator
.can select to follow
- progress of drilling the pattern

position and alignment of the feeds at any time
- the rate of penetration and other drilling para-

meters
sensors and servo valves for moving the feeds and
for knowing the situation at any time
a control panel allowing the operator to select any
one of the foUoiwng three
- full automation - the booms follow automatically

the drilling pattern given to the computer
manipulator - the operator can modify the
drilling pattern and the computer recalculates
and controls the movements at the boom j-j<n*-.s

- direct control - the operator takes the full
manual control over the bcoms. .

The operation of the jumbo requires a reference lsser
beam in the heading. The work goes as follows

- the operator drives the jumbo to the face and parks
it in a position which he deems to be close enough
for reaching tvery hole and for being able to drill
this

• one of the feeds is lined along the laser beam
- the computer now calculates "backwards" the exact

position and direction of the jumbo carrier



the u n c o u p l i n g o f t h e r o d s c a n b e e a s i l y p r o g r a m m e d
but w i t h t h e rod d e s i g n s w h i c h a r e a v a i l a b l e :оа/
t h e s u c c e s s o f t h i s o p e r a t i o n c a n n o t be g u a r a n t e e d
y e t - f u r t h e r t e s t s a n d d e v e l o p m e n t w o r k a r e n e e d e d .

F o r t h e s e r e a s o n s t h e d e v e l o p m e n t of coTiputeri z e d l o n g
h o l e d r i l l i n g r i g s h a i b e e n so f a r a i m e e at t h e a b i l -
i t y t o d r i l l a h o l e to t h e d e s i r e d d e p t h o n l y , a f t e r a
m a n u a l s u p e r v i s i o n of t h e c o l l a r i n g . T h i s a l s o h a s
b e e n f o u n d to be s u f f i c i e n t f o r t h e t i m e oeir.g. In
m o « t c a s e s at l e a s t t h e l o n g e s t h o l e s in a r i n g o r f a n
t a k e 0 . 5 . . . 1 . 0 h o u r to d r i l l . T h i s a l r e a d y g i v e s t h e
r i g e n o u g h w o r k f o r t h e l u n c h b r e a k s a n d s h i f t c h a n g e s
a n d i n c r e a s e s t h e r i g ' s s h i f t c a p a c i t y by s o m e 2 0 . . . 3 0
p e r c e n t .

T h e m a i n c o m p o n e n t s of a c o m p u t e r i z e d r i g a r e

a m i c r o p r o c e s s o r f o r g o v e r n i n g t h e d r i l l i n g p r o c e s s
a d a t a c o n t r o l u n i t f o r i n p u t of h o l e l e n g t h s a n d
c o n t r o l l i m i t s f o r d r i l l i n g p a r a m e t e r s
s e n s o r s f o r p r e s s u r e s a n d f l o w s of o i l a n d t h e
f l u s h i n g m e d : u m
s e n s o r s f o r p o s i t i o n of tV.e d r i f t e r c r a d l e , e t c .
a u t o m a t i c p r o t e c t i v e s y s t e m s f o r c ^ s e s of f a i l u r e
in r o d e q u i p m e n t o r f l u s h i n g w a t e r s u p p l y
a c o n t r o l p a n e l f o r a l i g n i n g , c o l l a r i n c ar (j t h e u n -
c o u p l i n g of r o d s
a f u l l y m e c h a n i z e d r o d h a n d l i n g s y s t e m is n a t u r a l l y
a m u s t .

S u m m a r y

A c c u r a c y in d r i l l i n g a n d b l a s t i n g , b o t h in d e v e l o p m e n t
h e a d i n g s a n d in p r o d u c t i o n h a s b e e n f o u n d m o r e a n d m o r e
i m p o r t a n t f o r k e e p i n g t h e c o s t of m i n i n g u n d e r c o n t r o l .
T h i s h a s led t o a n u m b e r of r e q u i r e m e n t s on t h e d r i l l
r i g s , s p e c i f i c a l l y t h o s e w h i c h g u a r a n t e e b e t t e r s t a b i l -
i t y f o r t h e f e e d a n d m o r e r e l i a b l e a l i g n m e n t of t h e
s a m e .

T h e s e s a m e r e q u i r e m e n t s a r e a l s o a p r e r e q u i s i t e f o r
f u r t h e r d e v e l o p m e n t of t h e r i g s t o w a r d s a h i g h e r d e g r e e
o f m e c h a n i z a t i o n a n d a u t o m a t i o n .

C o m p u t e r i z a t i o n o f d » f i l i n g h a s b e e n s t a r t e d . T h e
f i r s t j u m b o s a n d p r o d u c t i o n r i g s h a v e a l r e a d y w o r k e d
l o n g e n o u g h s o t h a t w e c a n d e f i n i t e l y s t a t e t h a t t h i s
is t h e f u t u r e in m i n i n g . F u r t h e r d e v e l o p m e n t w o r k is
n a t u r a l l y r e q u i r e d o n m a n y d e t a i l s b e f o r e w e c a n w i t h
a n y r e a l i s m e x p e c t t o s e e a f u l l y r e m o t e c o n t r o l l e d o r
a u t o m a t i c r i g .



if the operator has be mistake or by m i s -
judgement positioned the rig in such a way
that the whole face cannot be co v e r e d , this
error is detected before the actual work is
started

the computer fits together the data on the
drilling pattern and the boon geometry to elim-
inate any error possibility caused by varying
location of the carrier

now the work can start with the cort-ols on "full
a u t o m a t i o n "

the feeds move automatically to the programmed
position and tne driller visually checks the
collaring places before allowing the drifters to
start to work

the rig could easily be programmed to also
collar the holes without the operator's con-
sent but as under real circurostances there
are so many possibilities for outside prob-
lems (bad spot at f a c e , tight s i d e w a l l ] it is
deemed better to make the operator still rule
over the machinú

if the operator decides to change tne collaring
point he uses the "manipulator" system and with
the joystick controls moves the feed to a better
pl?ce

at this stage tne computer recalculates the
data and moves the rear end of the feed so
that the bottom of the hole will be exactly
where intended inspite of the changed collar-
ing location

in this way the whole drilling pattern is completed
and every hole is also drilled to the exact desired
depth irrespective of irregularities in the face.

Computer! i'oJ long holt» production drill rigs

The possible gains and limitations in m.ikinj drilling
of long holes computerized are mainly as follows

the prime requirement is the quality of the holes -
straight holes cf precise direction and depth - and
this can be met by improving the control of all the
parameters such as the selection of the hole diam-
eter/rod stiffness c o m b i n a t i o n , control of feed,
flushing, etc.
the work day Is interrupted by several clear
pauses, such as the lunch break and shift change,
which can be transformed to productive time only
through computerizing
collaring of a hole is an extremely important phase
of the work for accuracy and really requires an
operator to supervise it
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1. Streckenvortrieb

Das Herstellen von Strecken i s t eine Voraussetzung für
den untertagigen Abbau von Rohstoffen.
Im westdeutschen Steinkohlenbergbau wurden in den letz-
ten Jahrzehnten erhebliche Ar.strengungen zur řtecher.isie-
rung dieser Arbeiten unternommen, und zwar m t áijsv,. Ziel
der bsistungssteigexung und der Kostensenkung.

Wie Sip aus diesem Bild sehen, werden im westdeutschen
Steinkohlenbergbau ca. 500 km Strecken pro Jahr aufge-
fahren. Davon entfallen ca. 420 kra auf den Flözstrecken-
vortr ieb und ca. 80 tan auf den Gesteinsstrectonvortrieb.
Das Bild zeigt außerdem die Anteile, die jeweils a l s
Sprengvertrieb oder a l s Mas.-iiinerivortr-.eb hergeste l l t
werden. Der Mechanisifironcsgrad der gesamten Arbeitsvor-
gange be un Spr»3ngvort_rio:. cr»i auch beim Maschijienvor-
t r i e b i s t sehr untersci^tií^ich. Auch katnrt der Organi-
sation der einzelnen Arbcufcsschritte дгоЭе Bedeutung
zu, ш> ein Kaxinum an paiaUfiliSisruny zu erreichen.
Welche Vortri-efceart gewähú*. wird, entscheidet sich
nicht zuletzt durch die entsprechende geologischen Se-
dingungen. F« stehen jedoch grundsätzlich für die j e -
weiligen Bedingungen von der Zulieferindustrie entwik-
keltß maschinelle Einrichtunger. zur Verfügung.
Naben Föräerleisnjngssteigerung und Rostensenkung haben
bei technischen Ent-rficklungtai selbstverstanclich auch
Unfallverhütung, Ergonorr-ie und Verhütung von gesundheit-
lichen Schäden'der Bergleute eine hdje Pr io r i t ä t .

1.1 Бдзгепд vortr lefa

Insgesamt werden von den 500 km/Jahr ca. 2/3 der Strek-
ke.i odez 330 kn im Strengvortrieb aufgefahren. Die Ent-
wicklung des gesamten Streckenvortriebs und des a n t e i l i -
gen Sprengvortriebs dar vergangenen Jahre zeigt Bild 2.
Dabei i s t zu berücksichtigen, daß d i e Streckenquer-
schnitte größer geworden sind. Die Flčzstreckenquer-
schnit te lieger; heute überwiegend im 20 raa-Bereich.

nie Aufgaben im Sjirengvortrieb bestehen in» wesentlichen
aus den Votgängen
- Bchre-i der Cfsrenglöcher, Sprengen, Laden des Haufwerks

und Aosbauen.

Zur Ausrüstung eines leistungsfähigen kostengünstigen
Sprengvortriůbs gehört audi ein Bohrwagon für das Bahren
der Sprenglöcher. Im Einsatz sind überwiegend einamiqe
Bohrvagen.
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Bohrwagen weiden als raupenfahrbare Maaďiinen und zu-
nehmend mit hydraulischen Bohrhänrern ausgerüstet. Hy-
draul iknämmer stellen eine Kombination aus Schlagtaonr-
hamnem und Drehbohrmaschinen dar.
Die Bohrtiefe liegt maximal zwischen 3,5 m und 3,8 m.
Die Bohrgeschwindigheiten betragen im Karbongebirge
1,5 m/min bis 4 m/min und damit etwa das 7£ache von
Hardbonrhanraern.

Neue Entwicklungen tei Bohrwagen beschäftigen dich u.a.
mit der Automatisierung der Bohrvorg&nge und mit Bahr-
lafetten, die sowohl für Sprenglöcher als auch für An-
kerlöcher eingesetzt werden können. Einen entsprechen-
den Bohrwagen zeigt dieses Bild. Es können damit Spreng-
löcher bis 3,3 m Lange und шах. 45 nm Durchmesser so-
wie Ankerlöcher von max. 2,1 m Lange und min. 36 mm
Durchmesser gebohrt werden.

Das Hagladen des geschossenen Haufwerks wird in der
Regel durch Seitenkipplader vorgencmnen, die in unter-
schiedlichen Größen z. B. von 0,6 m* bis 2 m* Schaufel-
inhalt zur Verfügung stehen. Dieses Bild zeigt einen
Lader mit einer 1 m*-Schaufel und schwenkbarem Tteles-
kopausleger.

Da die Geologie es nicht zulaßt, Strecken Ober größere
Lungen unausgebaut stehen zu lassen, gehört zu jeden
Vortriebszyklus das Ausbauen des jeweiligen Strecken-
abschnitts. Diese Ausbauarbeit benötigt, wie Bild 6
zeigt, den größten Anteil an Zeitaufwand für einen Ab-
schlag, und zwar ohne Mechanisierung etwa 50 % der O - .
samtzeit. Auf die übrigen drei Vorgange - Bohren,
Sprengen und Laden - entfallt etwa je 1/3 der Restzeit.

1.2 Hasehinen-Vortrieb

Vbrtriebsmaschinen «teilen den Ausbruch entweder

- partiell als Schneidkopf- oder Schlagkcpfaaschinen
her, oder sie bearbeiten,

- als Vbllachnittmaschinen den gesagten Streckenquer-
schnitt.

Jede Vortriebeart hat dabei besondere Grenzen bzw. Vor-
zuge. Zusätzlich wird man bai Leistung»-, Rosten- oder
ArbeitssichexheitMugledchen auch Sprengvortriebe be-
l l . l l l l i M I I "

CXBCuBSn

Schneidkcpfiwschiiwn arbeiten mit hartmtallbtstuckten
Meifleln, sie arbeiten also •zerspanend". Bei Anwendung
dieses Verfahrens sind Grenzen durch das zu schneiden-
de Gestein gegeben. Die Qceaam, die u.a. die Druck-
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und Zugfestigkeit, die Anteile an schleiBscharfen Mine-
ralien ziehen, sind zwar nicht absolut festzulegen, da
auch KlUftung und Schichtung eine Bolle spielen, grund-
sätzlich bedeuten Druckfestigkeiten von 100 N/RIO3 bei
Zugfestigkeiten von 8 - 1 0 N/mn* eine Grenze für den
wirtschaftlichen- Einsatz.

Maschinengewichte liegen bei den schwersten Teilschnitt-
maschinen heute Ober 100 t und Antriebsleistang der
Schneidkopfe bei 300 kW.

Dieses Bild zeigt eine grobe Unterteilung von Teil-
schnittmaschinen in leichte, mittelschwere und schwere
Teilschnittnaschinen. in deutschen Steinkohlenbergbau
sind überwiegend mittelschwere mit einem starken Trend
zu schweren Maschinen in Einsatz. In dieser Entwicklung
spiegeln sich der größere Querschnitt der aufgefahre-
nen Strecken, das festere Gestein und die höhere
Schneidkapazität wieder. Teilachnittinaechinenvortriebe
raOssen als System betrachtet werden, bei denen die
übrigen Einrichtungen, wie Bewetterung, Entstaubung,
Abforderung und Ausbau wesentliche Bestandteile des
Systems sind.

insbesondere wirkt sich, wie auch bei Sprengvortrieben,
das Einbringen des Ausbaus auf den Ausnutzungsgrad von
Teilschnittnaschinen aus. Für das Einbringen des Aus-
baus wixd fast 50 % der Zykluszeit benötigt. Das bedeu-
tet, daß wahrend dieser Zeit keine Schneidleistung er-
bracht werden kann. Zusannen mit anderen Stillständen
wird dadurch die reine Schneidzeit auf 30 % ... 35 % der
Zykluszeit reduziert.

Da das Ausbauen aus geologischen Gründen vor der Tteil-
schnittiuschine erfolgen muß, ist es erforderlich, das
Ausbaumaterial Ober die Maschine nach vorn zu transpor-
tieren. Das Bild 9 zeigt eine niedrig bauende teil-
schnittmaschine mit Querschneidkopf.

in mitr- oder nachgefühlten Abbaustrecken sind als Vbr-
trictoawa achinen sogenannte Schlagkopfmaachinen im Ein-
satz.

Schlagkcpfmaschinen sind «it schweren Hydraullkhanaern
ausgerüstet. Ihre Vortricbetoistung ist wegen des nunkt-
fömigen Angriffs «ine* MeiQols geringer als die der
Teilschnittmechine. Das Kriteriím ist hier jedoch auch
der Abbaufortachritt der Streben und damit im Bareich
von 2 bia 4 m/Tag.
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Vollschnitt- und TUnnelbohrmaachinen stellen zwar den
Streckenquerschnitt wie Teilschnitttiaachinen mechanisch
her, sie arbeiten jedoch mit Diskenmeißeln, die das Ge-
stein spalten, solche Maschinen sind grundsätzlich für
alle Gesteinsarten а-т«д«-»ьат-; der wirtschaftliche Ein-
satz zwingt jedoch auch hier zu bestimmten Vorausset-
zungen.

Die Vbrachubkr&fte, die bei Vollschnittraaschinen auf-
zubringen sind, erfordern eine Abspannung der Maschinen
zum StoB hin. Sie bedeuten ein größeres Maschinengewicht
und grofiere installierte Leistungen als bei Tcilachnitt-
maschinen, letztlich höhere Investitionen.
Die gröBeren Maschinengewichte führen auflerdan zu höhe-
ren Vorleistungen bis zun Bohrbeginn (Montagekamner,
Montagegewicht). Für Streckenlange unter ca. 3.000 m
sina Standaxd-Vollachnittnaschinen kaum wirtschaftlich.

1.3 Vergleich von Spreng-, Teilachnittroaschinen-
und Vollscimittraaachinenvortrieben

Grundsatzlich spielen bei der Auswahl eines geeigneten
vortriebsverfahrens Kostengesichtspunkte eine entschei-
dende Rolle, wenn die anstände, z.B. die Geologie, kon-
kurrierende Verfahren zulassen. In Zukunft werden da-
her bei steigenden Lohnkceten mechanisierte bzw. ma-
schinelle Verfahren zunehmen. Dieses Bild zeigt im obe-
ren Teil einen vergleich der mittleren Vortxiebslei-
stungen, das ist die untere durchgezogene Kurve und der
besten vortriebsleistungen, das ist die gestrichelte
Linie in Vergleich der drei Verfahren.

im unteren Teil sind Tendenzen für Flexibilität und
Parallelisierung von Arbeiten aufgetragen. Sie sehen,
das bei Sprengvortrieban die Flexibilität und bei voll-
schnittvortrieben die Parallelisierung von Arbeiten
an grOeten ist.

1.4 gtreckenunterhaltung

Die Unterhaltung von Strecken ist eine kostenintensive
Aufgabe in Steinkohlenbergbau.

Durch Oteufenlage, Geologie und ütektonik ergibt sich ein
Gebirgedruck, der in Zusanmenhang mit Abbauwirkungen zum
Quellen der Sohle, zun Hertinwandern der StöBe und zu
Senkungen in der First* führt. Dabei wird der Ausbau
verforntt und teilweise auch »rettet.

m vielen Fallen reicht das Nachreisen der Schle aus.
Bei größeren allseitig» Quenchnittsverringerungen
ist es jedoch erforderlich, die Strecke durchzubauen.
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Zin Nachsenken der Sohle werden überwiegend sogenannte
Senklader eingesetzt. Das Durchbauen von Strecken ist
natürlich erheblich aufwendiger als das Nachsenken. Zu
den Arbeitsvorgängen beim Durchhauen gehören:
- das Rauben, d.h. das Ausbauen des alten Ausbaus,
- das Erweitern des Streckenquerschnitts und
- das erneute Ausbauen sowie
- das Beparieren oder Erneuern von Gleisen, tohren usw.

Zum Durchbauen von Strecken gibt es zwar verschiedene
mechanische Hilfen oder Schutzvorrichtungen, viele
Vorgange werden jedoch noch inner von Hand erledigt.

Entwicklungsstand des Lieferprograms von Salzgitter

1. Salzgitter-Sprengvortriebanaschinen

Die Sprengvortriefaemaschinen (Seitenkipplader und Bohr-
wagen) gehören zu der traditionellen Produktionspalette
der SMAG.
Die zahlreichen inlandischen und auslandischen Einsatze
dieser Gerate haben bewiesen, daß sie sich - oft bei ex-
trem schwierigen Bedingungen - bewährt haben und zu den
besten in ihren Massen gehören.

Die durch spezifische Einsatzbedingungen diktierten An-
forderungen an diese Gerate werden durch:

- robuste, schmale und niedrige, in Baukastenprinzip kon-
zipierte Bauweise,

- zentral angetriebene mit modernsten, regelbaren Radial-
kolbennehrfachpunpen ausgestattete Hydraulikanlage,

- ein hydraulisch angetriebenes Raupenfahrwerk,
- transport-, montage- und wartungsfreundliche Bauweise

sowie

- unkomplizierte Bedienung

voll erfüllt.

1.1 Salzqitter-Bohrwaqen

Mit Hilfe von Salzgitter-Bohrwagen können im untertagigen
Betrieb dee Steinkohlenbergbaus verschiedene Aufgaben ge-
löst weiden, wie s. B. Herstellen von Sprengbohrlöchern,
Afabohren der Ankorbohrlöcher und Setzen der Anker, Her-
stellen von Groabohrlochorn für einen fturallelelnbruch.
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Alle Bohrwayen der SMAG sind mit einer speziellen Anti-
festbohrautomatik ausgerüstet (von der SMAG entwickelt),
die über Abfrage des Fließdruckes des Spülmediums sofort
den Vorschub drosselt oder zum Stillstand bringt, wenn:

a) kein Spülmedium vorhanden ist,
b) der Spülmediumzulauf zu gering ist oder unterbrochen

wird,
c) im Bohrloch oder der Bohrkrone ein Widerstand auf-

tritt, der zur Verstopfung des Bohrloches oder der
Bohrkrone fuhren kann.

Erst wenn der Widerstand beseitigt ist, wird der Vorschub
wieder eingeschaltet.
Im gesamten Schwenkbereich des Bahrannes wird die Lafette
automatisch parallel gerührt, was ein genaues Sprengloch-
bohrbild herstellen läßt.

Ein weiteres, charakteristisches Merkmal der Salzgitter-
Bohrwagen ist, daß alle zum Bohrarm führenden Hydraulik-
ieitungen durch die Drehachse des Schwenkgetriebes und
innerhalb des Bohrarmes geschützt geführt werden.
Dadurch kann der Bohrarm endlos geschwenkt und störungs-
frei in alle Arbeitsstellungen gefahren werden. Bei allen
Geräten werden die aufgebauten Aggregate, wie Antriebs-
station, Zusatztank und die überwieijendon Teile der hy-
draulischen Anlage, gegen Beschädigung durch ein Schutz-
dach geschützt.

Die Standardversion des Salzgitter-Bohrwagens für hydrau-
lisches Sprenglochbohren ist der einarmige in niedriger
Bauweise konstruierte BW 32 С 1 N. Dieser Hydraulikbohr-
wagen kann wahlweise mit einem Drehuntrieb HD 65 für
drehendes Bohren oder mit einem Hydrdulikhdnrner ilH 4025
für schlagendes Bohren ausgestattet worden. Sowohl Jer
Drehantrieb MD 65 als auch der Hydraulikharaier HH -102S
stellen eine eigene Entwicklung der SMAG dar und haben
sich in zahlreichen Einsätzen - auch in Veroindting mit
Bohrungen anderer Finnen - hervorragend bewährt.
Ein Untausčh der Bohraggrogate auf dur Lafette ist mit
wenig Arbeitsaufwand vor Ort jederzeit möglich.

Die neueste Konstruktion der SMAG auf dem Gebiet der
Bohrwagen ist der einarmige, mikroprozeäsorgeďteuerte,
vollprogranmierbare BW 32 С 1 NP.
Oas auf dor Basis des Bohrwagens BW 32 С 1 N getaute
Gerät ist für voll programmierbares, autonnt.ďches Ab-
bohren der Sprenglöcher vorgesehen.
Die Mikrorcchnersteuerung erfüllt die Aufgabe ein voll-
ständig programmierbares Sprengloclibohrbild im vollauto-
matischen Betrieb abzubohren. Die Progranrnieruii) belie-
biger Sprenglochbilder ist durch die Variation dor Koor-
dination, der Noigurq und der Bohrtxofe dur einzelnen
Löcher sowie die sah! der Locher eines Bohrbildes mög-
lich, r
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Die MiJarorechnereteuerung übexiüjnnt die Funktionen der
Anbohr- und Antifest±Dhrautcmatik sowie Oberwacht die
ZustandsgröBen des hydraulischen Antriebes und des Bobr-
vorganges.
Bei der Entwicklung dieses Bohrwagens wurden die neuesten
Erkenntnisse der Prograraniertechnik eingesetzt. Wie die
ersten Einsatze aeigen, ist es uns gelungen, einen exakt
und zuverlässig arbeitenden sowie problemlos und einfach
programmierbaren Bohrwagen zu konstruieren.

«
1.2 Salzgitter-Bohraggregate

Alle bei der SMAG hergestellten Bohrwagen sind mit den
in unserem Hause entwickelten and konstruierten Bohr-
aggregaten ausgerüstet. Mit diesen Bohraggregaten sind
fast alle Bohrvorhaben in einen Sprengvortrieb reali-
sierbar.

Das Sprenglochbohren im Hartgestein Icann schnell und
präzis mit dem HydrauliJdianner HH 4025 SD (schlagendes
Bohren eingeschaltet) durchgeführt weiden. Im mittel-
harten Gestein kann er - nach dem Ausschalten des
Schlagwerkes - für drehendes Bohren eingesetzt werden.

Dar Bydraulikhanner ЯН 4025 SD stellt eine Weiterentwick-
lung des vielfach bewahrten Hydrailikhanmers EH 4025, der
für schlagendes Bohren in Hartgestein konstruiert wurde.
Es können mit Hilfe dieses HydraaliJchanaers Sprenglöcher
bis шах. 0 64 im hergestellt werden.

Der Drehantrieb HD 65 kann in weichen bis mittelharten
Gesteinspartien, wo durch drehendes Bahren groBe Bohr-
geschwindigkeiten erreicht werden können, eingesetzt
werden.

Der extrem kurz gebaute Hytlraulikhasner BA 301S ist zun
Herstellen von Spreng- und Ankerlöchern in Hartgestein
sowie zum Einbringen von Gabirgsankern, einschliefllicfa
Verspannen der Anker, vorgesehen.

Als wichtigste vorteile der bisher beschri
Salzgitter-Bohraggregate kann man nennen:

- hohe Bohrgeschwindigkeit,

- niedriger GerSuschpedal,

- hoher Gssamtwirkungsgrad,

- hohes Drehmoment,
- Betrieb mit Mineralöl oder mit schwere»

Druckflüssigkeit HFC
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Auch die relativ einfädle Bauweise und damit verbundene
hohe Zuverlässigkeit haben dazu geführt, dae nicht nur
unsere Bohrwagen mit diesen Bohrantrieben ausgestattet
sind, sondern auch zahlreiche inlandische und auslan-
dische Firmen von uns mit den Bohraggregaten beliefert
werden.

1.3 Salzgitter-Seitenkipplader

Die Prcduktionspalette der Salzgitter-Seitenkipplader
reicht von dem verhältnismäßig kleinen EL 600 S mit
einer durchschnittlichen Bruttoladeleistung bis 55 m V h
bis zu dem großen und ladeleistungsfähigen TL 2000 mit
einer Ladeleistung bis 150 mJ/h. Die dazwischenliegenden
Seitenkipplader TL 800 und TL 1500 erganzen diese Maschi-
nenserie.
Durch den Einsatz von modernster Technik und durchdachte
Konstruktion, wie z. В.:

- schmale, niedrige und robuste Bauweise,
- Einsatz von Radialkolbenpunpen mit Druck- und Forder-

- Servo-Steuerung,
- hydraulisch angetriebenes Raupenfahrwerk,
- transport-, montage- und wartungsfreundliche Bauweise

(Baukastenprinzip),
- teleskopierbarer Ausleger (außer EL 600 S),
- große Eindringkraft,

- Schwenkbarkeit des Auslegers,
- groOe SchaufclabwurfhOhe,

- große Steigfähigkeit,

haben sich diese Gerate in untertänigen Betrieb völlig
behauptet.

Alle Hydraulikanlagen der Salzgitter-Seitcnkipplader in
Load-Sensing-Bauart ausgeführt. Durch solche Lösung wird
die Wärmeentwicklung in der Hydraulikanlage von Anfang
an minimiert, weil die Fördermenge joder Punpa dem augen-
blicklichen Bedarf des Verbrauchers entspricht.
Dio meiste warme, die in anderen Hydraul Ucsystutwi durch
die Verlustfördutmenge erzeugt wild, in dieser Anl.vje gar
nicht entsteht. Dadurch kamen diese Oir-Jto auch beim
Einsetzen in Strecken nit hohen Umgebungstemperaturen
optiMl arbeiten.
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Der kleinste Salzgitter-Seitenkipplader ist der nur 1000 im
breite mit schwenkbarem Ausleger ausgestattete EL 600 S.
Er ist für das Beladen von Forderwagen oder kontinuier-
lichen Abforderndtteln vorgesehen. Trotz seiner kleinen
Abmessungen arbeitet er mit einer Eindringkraft bis zu
68 kN. Er eignet sich vorzugsweise fur Ladearbeiten in
kleinen und mittleren Strecken bzw. StolLenauerschnitten.

Der Salzgitter^teleskcp-Seitenkipplader TL 800 zeichnet
sich ebenfalls durch seine geringe Breite von nur 1250 mn,
seine geringe Hohe von knapp 1480 mn sowie die Telesko-
pierbarkeit des Auslegers von 1000 mm aus.
Charakteristisch für diesen Ladertyp ist, daß alle Zylin-
der (außer Kippzylinder) baugleich sind, WBS die Beschaf-
fung der Ersatzzylinder und ein eventuelles Auswechseln
der Zylinder sehr vereinfacht.
Der TL 800 ist geeignet für das Beladen mit dem Fahrwerk
oder aus den Stand (mit dem Teleskoparm) von Förderwagen
cder kontinuierlichen Abfordernd, tteln in kleinen und
mittleren Streckenquerschnitten; die durchschnittliche
Bruttoladeleistung liegt bei 80 m»/h.

Die größten Salzgitter-Teleskop-Seitenkipplader, und zwar
der TL 1500 und der TL 2000 zeichnen sich durch eine mo-
derne Konstruktion und durch ihre groBe Bruttoladelei-
stung von 130 bzw. 150 m V h aus.
Der Unterschied zwischen den beiden Geräten liegt in
einer größeren Eindringkraft sowie einen größeren Hub
des Teleskopannes des TL 2000. Beide Geräte werden in
mittleren oder großen Streckenquerschnitten eingesetzt
und können entweder mit den Fahrwerk oder aus den Stand
die Förderwagen oder kontinuierliche Abfördenaittel be-
laden.
Alle Zylinder des TL 1500 sind baugleich mit denen des
TL 800; TL 1500 kann auch nit einer Kabeltrommel ausge-
rüstet werden, wobei diese Version nur um 30 сю langer
ist als die Nonnalausführung. Er kann auch mit einen
nicht teleekopierbaren Ausleger ausgestattet werden.

1.4 Salzqitter-Sohlenaenklader EL 160 S

Der elektro-hydraulisch angetriebene mit schwenkbarer
Schaufel ausgestattete Sohlensenklader EL 160 S ist zun.
Aufreißen von hochgeguollenen Streckensohlen, zum Weg-
laden und zum zerkleinern des gelockerten Gesteins vor-
gesehen.

Die Senkachauf«»! ist mit S - durch die in Schaufelbaden
eingebauten Schlagwerke - aktivierten Beifizahne ausge-
rüstet, die in mittelharten bzw. stark verzahnten Ge-
stein eingesetzt werden.
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seine niedrige und schmale Bauweise «signet sich
diese- Maschine besonders gut zun Einsatz in Strecken
mit кйедлеп Querschnitten.

Die Besonderheit dieses Sohlensenkladers l iegt in der
luitspülung des vorderen Bereiches des Sciüagkolbens.
nurcři solche Lösung wird aas Eindringen von Wasser und
Schmutz in das Schlagwerk ur;á in die Me i Seifahrungen
verhindert. Dadurch i s t ein problemloser Einsatz die-
ser Maschine auch im Schiami und Wasser möglich.

1.5 Kcnfcinationsgerat TL 800 mit der Bohrlafette

Die neueste Entwicklung der SMfiG auf dem Gebiet der Berg-
baumaschinen i s t das fur sehr schmale Streckenbreiten Kon-
zipierte •conbinationsgerat, das erlaubt, die Bohr- und
Ladearbeiten nur mit einar Maschine durchzufahren. Das auf
der Basis des Seitenkippiariers TL 800 erstwickelte Gerät
i s t mit einer Wachse Ikonscie, die aro Lide des Teleskopar-
mes befestigt i s t , ausgerastet.

Die WachseIkonsole i s t so konstruiert, daß der Laderfahrer
beim Wechrsln der Schaufel gegen die Bonxlaiette - oder
umgekehrt - keine manuellen Arbeiten, auGer der Bit- und
Wiederverkupplung der Hydraulikschläuche, auszurufen
braucht.

Dadurch i s t es möglich, den Wedieslvorgong problemlos und
in kürzester Zeit durchzufuhren.
Bei diesem KombinationsgcrSt wird die Schaufel des Salľ-
gitter-Teleskcp-ScitenÄiíJr.laders TL 800 oder eine j
te Version der Bohrlafette des Salzgitter-Bohrwagene
BW 32 С 1 N eingesetzt.
Bei gehobeneni und ausgefahrenon Teleskopain können mit
dieser Maschine Sprengbohrlöcher bis zu einer Kolu ven
4500 rm abgebohrt werden. Audi das seitl iche Schwenken
des Teleskopannes und damit die Möglichkeit des Behrens
im Sohlenbareich i s t gewährleistet. Ein Untausch der
Bohraggregate (ßrehbanxentrieb HD 65 gegen Hydraulikhdurner
HH 4925) auf der Lafette i s t mit vjenig arbeitsaufwana vor
Ort jederzeit möglich.

Nährend der Ladearbeit arfjeitet dieses GeiSt wie ein nor-
maler SeitenkifJpleder С 800.

O^esas Korabinatiomgerilt zeichnen ur.tt>x anderen folgende
Vorteile aus:

- «in einfacher und damit zuverlässiger Aufbau der Vfcch-
»elkoreol«,

- ein edvieller und problemloser ttntaisch der beiden Weeh-
•e l t e i l e tSchaufel und Lafette),
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- Möglichkeit des Einsatzes in Sf-'hr schmalen Strecken,
- geringere Ansctiaffusl-jrrkosbTi gegenüber einer normalen

Ausrüstung eines Sprc:«jvoc! iietxs.

Wie schon aufgrurti diuatir Vorteile ers i-ht l ich i s t , kann
damit garochnet wordenr daß sich cUestr ?*.->.»; :nt.wicklung ur.-
scros Hauses s e r i e l l durcřs»:j*rftn und auch unter .»т. yjxjzi
í Wichen Bodingu^jon des urst-'-riijigen Üt

wird.

2. Salzgitter-^IbilschnittfiHichinen (STM)

Die positive Entwicklung tier Teil schnitt-Technik, einer
ge<j»jnüber der Sprc-.jyt«3cnnik neuen und morfernon VurtrUi>s-
bzw. Abbaumethode, führte auch in imatjrcm Haus«; Ende dur
70er Jahre zu Überlegungen, die von uns traditionell an-
gebotene Vortriebstucnnik-Paletto an ßohrwaijen und L.»dc-
,nasch Lien um diese neue Teilachnitt-Teeimik zu erwijitecn.

Nach einer kurzen Entwicklungsphaso wurde die erst*» Proto-
typanrie einer Teilschiuttmasclune, der sexj. mittleren Cn-
wichts- und Leistungsklassen gebaut und unter oft schwie-
rigsten Bedingungen eingesetzt.

Neben der zuerst entwickelten Tcilachnittmaschine STT4 132
und spater STM 160 der

a) mittleren Gewichtsklasse bei 45 t , mit einer installier-
ten Schriimleistung von zuerst 132 kW und später 160 kW

wurde eine Ausführung a l s STW 200 der

b) oberen Gewichtsklasse bis 80 t , mit einer insta l l ier-
ten Schrümlcistung von 200 kW

und zuletzt die kleinste Ausfuhrung, die SIM 100 der

6) unteren Gewichtsklasse bis 30 t , mit einer instal l ier-
ten Schraulcierung von 100 kW

gebaut und sowohl im Inland als auch in Ausland erfolg-
reich eingesetzt.

Die neueste Entwicklung der SHAG auf diesen Gebiet i s t
die Teilschnittmaschine s m 300 n i t einen Gewicht von
ca. 100 t und einer Sctuttnlcisturtj von 300 MW.

Alle Salaglttcr feilKhnlttmoadunetHfypcn haben einige
CcmoinsMO NuctaMlet

- einon quorrociorandon Schrflnhopf,
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- niedrige und f;<;c.:>e Bauforp - vorteilhaft für die Be-
ge^sbarkeit uivi :'.sr den Aufbau von An&jroohrgerutie:>,
Ausbauhil fen und Zusatzeinrichtungur.«

- ein hydraulisch arK;er.riebenes Raupenfahrwerk:,

- einen kastenförmigen iichrämauslwra" ?nit innerer, ein-
gebauten, wassjraedsúihiter; EleJctrorritor für direkten
Antrieb des Schränkcpfes,

- einen Mittelkettenf5rrjerer mit grotiera Furderdurchgang
durch den MaschinenreiTsren,

- ein fr/draulisch angetriebenes Hirpcrschoran-LadosysteD
m t litistusicisrogolung (bei STK 200 Dappelpcndelarm-
Ladeeinrurhtangi,

- einen hydraulisch heb- und senkbaren ladetisch,

- zentral angetriebene Hydraulikanlage mit druck- und
fijrjcrstrcxrxegolbareii jloaialkolbc.-Tk.hrfachpunpDn in
modernster, verluetanrer Ausführung,

- HydrauliXtank im Hohlraum des Aahnenuntcrtciles,

- eine transport-, nentage- und wartungsfreundliche
Ausführung der einzelnen Baugruppen,

- eine hohe Betriebssicherheit durch roouste
merte, in Baukastenprinzip konzipierte, Maschinen-
t e i l e ,

- eiyonani9ch gestaltete Bedienungsstände mit Sorvo-
stcuerung für einfache Handhabung und Bedienung
dieser Technik.

7m folgenden weiden die Salzgitter-Teilscävuttnvischi-
kurz dargestellt.

Die kleinste Salzgitter-Teilschnitmasshine ist die
SIM 100, die für den Einsatz in Bogen-' und äechteck-
strecken mit einen Querschnitt bis zu 20 m» konzipiert
i s t .

Die gesamte installierte Leistung beträgt 200 kW, was
einen wirtschaftlichen Einsatz in Gesteinsp&rti.&r. mit
einer Wurf eidruckfestigkeit bis zu 800 daN/cra2 ermög-
licht.

Die Mindsstbreite des Ladetisches betragt 2.300 um, so
daß auch Strecken mit einer Sohlenbreite unter 3.000 im
nit dieser VortriebsmMChine aufgefahren werden können.



№ дговеге Sohlenbreiten ist der Ladetisch durch Zusatz-
teile

Für den Einsatz in Bogen- und Rechtecks trecken mit с глет
querschnitt bis zu 2S m* ist die STM 160 vorgesehen.

Die gesamte installierte Leistung von 282 KW erlaubt
einen wirtschaftlichen Einsatz in Gesteinsstrecken mit
einer Gesteinsdruckfestigkeit bis zu 1.000 ääü/cm*.

Auch diese Teil schnittmaschine kann In Strecken mit
einer Sohlenbreite unter 3.000 mn eingesetzt werden, da
die Mindestbreite des Ladetisches 2.600 im betragt. Der
Ladetisch kann im Bedarfsfall auch erweitert werden.

Die nächste Salzgittor-Teilschnittmaschine STM 200 ist
£0x das Abbauen von großen Querschnitten bis 40 ma ent-
wickelt worden.

Die MeiSelbcstückung des Schrämkopfes, die auf die je-
weilige Gesteinsart abgestimmt werden kann, sowie die
gesamte installierte Leistung von 330 kW ermöglicht
gute Abbauleistungen in Gesteinspartien mit einer
Wrfeldruckfestigkeit bis 1.200 daN/an*.

Im Bild 24 ist die neueste Entwicklung unseres Hauses,
die STM 300 dargestellt. Mit Hilfe dieser Teilschmtt-
maschine können Hohlräume bis zu einem Abbau-Querschnitt
von ca. 45 nv* aufgefahren werden. Gesteinspartien, die
eine Gesteinsfestigkeit bis zu 1.200 daN/an* aufweisen,
kfinnen nit dar STM 300 wirtschaftlich abgebaut werden.

Die gesamte installierte Leistung beträgt 494 kW.

Alle der dargestellten Salzgitter-Tisilsclinitb-Vortriebs-
iMschinon charakterisieren sich durch einen niodrigUe-
genden Schwerpunkt, was einen positiven Einfluß auf das
SNmdvorhalten der Teilschnittmaschinen hat, so daß buun
Schrämen koine seitlichen Abstützungen crfonierlich sind.

Siö gehören, in ihren Gewichtsklassen, zu don niedrig-
sten Tellachnittaaschinen. Dies sowie der plattenform-
ähnlichc Oberbau dor Maschine ermöglicht den Aufbau
von Sondurvorrinhtungen, wie z. B. eines Ankerbohr- und
Setzgerates (eigene Konstruktion dur SMAB) oder einer
AusbauhilfQ.
Einzelne MaHchinengruppen sind in» Baukastenprinzip ge-
baut, wobei hoher Wert auf Transport- und Montagofreund-
lichkoit gelogt wunte. Dadurch kam jeda Naadüne alt
einm geringeron Arbeitsaufwand montiert, zarlegt und
ungasatzt werden; So weiden x. B. für die Montage der
sm 1(0 (45 t Gewicht) vor Ott unter Tajo nur 40 bis
SO Mann-Schichten benStigt.
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3. Abschließende Bemerkungen

Obwohl die Anzahl der konventionellen Streckenvortriebe
zugunsten der maschinellen Vortriebe abgenomen hat,
эоП das auf keinen Fall bedeuten, daß der Sprengvor-
trleb in der Zukunft vollständig durch den maschinellen
Vortrieb ersetzt werden kann.
Га wird inner wieder Strecken geben, die nur mit Hilfe
des Sprengvortriebes aufgefaliren werden können.
Insbesondere tr i f f t das für kurze, im festen Gestein
auf<jefahrene, Strecken zu.

Es sol l auch nicht vergessen werden, daO das Auffahren
von Startrühren für Teilschnittmaschinon nur durch e i -
nen Einsatz des korrvorit ioneilen Streckenvortriebes
durchgeführt werden капп.

Bei der Auswahl der einzelnen Gerttt» für ein Vortricbs-
system sollen unter anderen foloenJc 2 Punkte beachtet
werden:

1. die für die Betriebs.msrüstuny vorzusolvnJen Einzel-
qorHto sollen so ausgewählt m-tdon, <.i.ui sie über die
zu fonlernden C«>iätun^sf;thiqkeitjun v\?:"iiVjen, daß sie
den zu orwATUüvion Ik*:»r-.i;rui:hun<ji»n verwachsen sind und
das s i e unter den vorzuijtibenor» niunlichon Bciiirtjuľkjon
arbeiten können,

2. die Gerttoausstattuuj zwix;ki>.ri4v)it nit einer gut ^->-
schulten und der Person.iltilu n.\d\ riv-htůj bn-.io.-.̂ ĥsi
OrtsbBlojiXJhaft zu einem Vortricbissystan zus.irn>.ji:-
fiVjt wird.

Nur wenn diese zwei - wohl wichtitjst.o - V..-.i.»tuiSL»'t̂ i;:vi.':\
erfüllt wunten, k«inn nvin davon лиг-уапоп, <iaJ oi.i Ул:'.г..л.:
der zuvor txüichricbcncn Mirchinon im Stiwkouvoin-it4> i-r
forderlich verlaufen wird.
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Иегхагл P a n s

Entwicklungstendenzen in Konstruktion
und Funktion der Servicewegen PAUS für
gleislose Mechanisierung der Hilfsar-
beiter» jir 6ruber.t>etrjet>

Die Bezeichnung LHO * Loed - Heul - Dump - für ein
Gerat, das gleichzeitig Lecen, Transportieren und
Entladen kann, nectite einen Begriff bekannt, von
öem Ktnrscheinlich euch der Erfinder nicht gewußt
hit. welche weltweite Bedeutung er einmal erlangen
würde, bzw. welche Folgen er in Entwicklung unC An-
wendung in den verschiedensten Bereichen des Berg-
beues auslösen würde.

Es ist schlechthin der Beginn der Gleislostechnik.
Oberhaupt. Schnell wurde erkannt, daß dieses eine
Gerat unter der Bezeichnung LHD nur der Anfang der
Einsetzung)ichkei ten dieser Technik ist und zu einer
sinnvollen Ausnutzung eine ganze Palette «on Ge-
raten und Fahrzeugen gehfirt. Viele Erfahrungen kon-
nten dem Konzept nach aus dem ubertagebaustellen-
bereich übernommen werden. Eine Kodifizierung für
den besonderen Einsatz im Untertagebereich war je-
doch grundsätzlich erforderlich.

So entstanden nacheinander Bohrwagen verschiedener
Größenordnung und Einsetzmöglichkeiten luftbereift
nit tííeselmotorjschém Antrieb. Muldenkipper von S
bis 30 to Mutzlest, ebenfalls luftbereift und Ober
Dieselmotor angetrieben.



Sie Grubengebäuae. in denen die neue Technik An-
wendung fand, wurden weiträumiger und die Beweg-
lichkeit der genannten *3sc!Unen war mit Voraus-
setzung dafür, daß kostengünstig die Einsatzmoglicn-
keit an verschiedenen Orten gegeben war. Diese Ent-
wicklung hatte zur Folge, daß viele Aufgaben im
sogenannten ServlceDereich anfielen, für dessen
Bewältigung Lösungsmög!Ichkeiten gefordert wurden
und auch heute noch werden. Durch die Möglichkeit,
Rampen nach Übertage aufzufahren und Wendel zur
Verbindung der einzelnen Sohlen miteinander herzu-
stellen, ergab sich eine ganz neue Konzeption, die
Versorgung der Grube mit Gleislosfahrzeugen zu er-
reichen. Aus diesen Gegebenheiten haben sich ver-
schiedene Arten und Größenordnungen von Service-
oder Versorgungsfahrzeugen entwickelt, die in drei
Gruppen, in Bezug auf Antriebsleistung und Nutzlast
eingeteilt werden können:

f. Nutzlasten bis 5 to und Antriebs-
leistung bis 50 kW

?. Nutzlasten bis 12,5 to und Antricbs-
lelstung bis U O kW

3. Nutzlasten bis 30 to und Antriebs-
leistung bis 220 kW

Hinzu kommt eine kleinere Variante von
für Aufsicht bzw. Reparaturschlosser usw., die
meistens in der For« eines «llradgetriebenen Ge-
lingefahrzeugs zum Einsatz kommt. Soweit wie mög-
lich werden hierfür Servicefahrzeuge einschlägiger
Hersteller nach entsprechender Modifizierung ver-
wendet. In besonderen Cinsatzfallen stehen Spezial-
fahrzeuge zur Verfügung, wie sie z. B. auch von
MUS gefertigt und angeboten werden.
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Betrachten vir zunächst die Gruppe "1" der Service-
fahrzeuge nit Nutzlasten bis ги 5 to. Bis auf ver-
schiedene Ausnahmen net es sich als vernünftig er-
wiesen, ein Sasisfahrzeug 2u verwenden, das in oer
läge ist, über eine SchneiIwechseleinrichtung ver-
schiedene Aufbauten im Wechsel system aufzunehmen
und zu betreiben.

Bild "1" zeigt das Basisfahrzeug Universa 5. ausge-
rüstet mit einen Oeutz-Oieselmotor nit
Zweistufenverbrennung, F5L 912 W, auf
Wunsch auch F6L 912 K. M * 48/57 n « 2 30C
U/Min, hydrostatiscňem Allradantrieb, hy-
draulische KnicfcpendeJlenkung, Katalysator
bzw. Abgaswasche, hydraulische Zweikreis-
bremse nit innen!iefiencen nassen Brens-
Scheiben und zusätzlichen hydraulischen
Federspeicher als Not- und Feststellbremse.
Anbau- und Antriebswöglichkeit fflr Kompres-
soren bis 2 500 Itr. Ansaugleistung sowie
hydraulischer Versorgung von iusatzeggre-
gaten, wie hydraulische Winde bzw. ent-
sprechender Verbraucher auf de« jeweils
aufgesatteltem Aufbau auf de* Hinterteil
des Fahrzeugs. Das Hinterteil des Fahrzeugs
ist versehen mit einer hydraulisch betä-
tigten Hechseieinrichtung, nit der der
Fahrer ohne frende Hilfe die verschiedenen
Aufbauten wechseln kenn.
Alle Aufbauten sind »it einschiebbaren
und spindelbaren Abstotzungen versehen,
auf denen das Abstellen erfolgt.



57

Bild " 1 "

ЛШ-
JU»'..

rte .

W s « i 6r«Bífthri*uo
ftotor Deutt F5L 1 4 k. SO kW / í 100 U/»t n. AI lr«<f«ntrl«».
ti/ertul uctít Knickptnetilcnlivng. Kuti Ut t bi» S to. У я«я.
0 - 1 « t«/ft stufeniet. $ttif}etstv»9 iC t »It 2.S кв/к,
J*(ttr«i>ftr*at«nl*gc «11 Juí»t»lu*e« fttifrtptientr. Achte*
• I t l«B»Bl»tp*«dffi m t st» ScM>6*nbr*«t*n, Mrcifung I t . f * St I U
Sctt!*s»ttt»r«thutl aftgl i».
HiMcrttii verttitktn »ur «ufMMK »«r»e»ti»etntr Avfbmt*

I* Laufe der Jahre wurden eine große Anzahl ver-
schiedener Aufbauten entwickelt und zum Einsatz ge-
bracht, von denen auszugsweise einige, in den fol-
genden Bildern, dargestellt sind:

|í 'í <• i

»ft»»«rti t «I t HubbOhnt
trvnafthntui . O«ttn »i*



B i l d " 3 "

Univers« i - trůnitu\rwin «It M*
Au'e«a lírtnitioft-trinsoort. und t»<J»o*rit. Sehllt*rlnnilt «on
200 BIS ' 193 lir., figrer. »rBřltJPIlttřor« In vtrsctit«c«nfr «uj-
f!'«runj, ntrofttn- und ZUndtrtcnrtnk.
Auf Hunten (eaprtťtor >g« rtnrr*u;di«s«l oder eltktrlich »nj*trl«b«n

B i l d

InWtrs* S . trMndfatiri*«« *l« •»•
«иГк«« hydr. Nu»«r»tlttbunnc alt lid»korb. Hubheh« t>ls $ a.
«MtfUit la Ud*korb 500 t«. hydr. s m i t e k $ch«Mkb«r.
kjrtfr. «bitotiungcn tasllil ick s t i t l U h «usf«hrti«r

Bild "5"

S - traMfdiritai «It M*



B i l e " 6 "
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T

g!
i
t

V; !• -Г> /

'~"Ш I; i

Unlnřri» 5 - firunsWrieuj » i t "»*
t i < M t Tra,-,:řortfM.!d*, h/6r»uliscř «*cř h
ШЛ»!1: в«г Kula» 3 »'. N j t z l t j : t í í 6 to

B i l d "7 1

Í^ « !П

U O i v í ' H S • G r u R Ú f » n r í C u í kit * t "
А и ' Ы » T i n u - ur.« í í ' í í c e r i n r f l t , í . S . h y d r í u l l » 5 1 .
P l í s ' l í l . » i í S i t r . G e t r i f S t o i . f t t t ur.ŕ T f i j j v . l j f t .

«.:r:s 1.

Sursr lllrr Tjnuinmltt CJ. 3 6CC ľ.r.

B i l ö " 8 "

i > -

*.tl. .

í • G'Uflí'Jfi
Hi. *!lttf«rff. fur

C ' i 'г",i •••'-.

f



Bild "9"

kSraU« М»1им". iitllnk.lt í a'. tatltarma в».г Or.ekluřt.
«•ll.rt» ВЬ.г|*6» aoflllck.

Bild "10"

•«»«•гм l • CrM«r»iiratM »I» * l *
•nft«« »tr*M«*trMtMrt >*r U rtnontn, rthrtr und ltlf«krtr.
A«l|tr«ttit alt »l*Ut»4»ru*$. avf Uaftsck l»ftftdtrunfl вб«11ск.

Bild "П"

Syttta |B
I

Syttta M l t t r i t | |B 1м4*г«мГ»кг»И
Mtff »««и ГЦ »II И. I I tu / f I M •/•!•. «llrMMtrlO k>«r«tt*tl«<k
Я|«гм11кМ laUkHMtllWk»*!. RMtlUlt bil t t*, f an. t • I« кт/Л
MvfMlM. lMikr*ttkrfBt«al«.t« >lt »»tlttlUkta t*4»rt$eH**r. *ck««a
alt taa«alltttMea Irtatta, •*rtl^<M| 7.M • I I .
«•fкм вйгм1НсМг H«ata«l*ur, t. •. i«r ««Гмиаа ••• f«rltt«»t
v«a l*kr|ttt««tta M H f lrUtMr<a»



Bild "12"

llnlvtrs« S - SruiKlftfirjfug »t* •!•
Aufbau *tiurnig*r lonrarn. Cltktrohydriul Uch tngttrltbtn - tuck
a t » t l H « r l l K aO9llch.

Bild "13"

UnUtri» s . Crun<lf«ftri»ug «i* " 1 "
Au'ftiw tftonpufip» alt Misc!>«r und ii«ehBHch»r. »ttonpunj» und Mttcfi*r.
tuf Wuntck vo« r*nrtt«gdlti*l Kjdriulitch und r i ) « l t i r in{*trt«t>en.

Wie aus den gezeigten Bildern zu erkennen ist,
wird bei allen Fahrzeugen die Antŕiebsejnheit auf
dem sogenannten Motorwagen, auf dem aucn I U T fjft-
rerstand angeordnet ist, untergebracht. Sie je-
weilige Nutzlast befindet sich auf der iwtnten
Fahrzeughalfte. Durch diese Tatsache bestoht die
Möglichkeit, z. B. für Uberholungsjwecke eine kom-
plette Antriebseinheit am Knickpendelgelenk zu lo-
sen und zu ersetzen, ohne daß der Zeitaufwand für
dte Instandsetzung der kompletten Antriebseinheit
zu berücksichtigen wire. Voraussetzung ist. einen
Antriebsteil komplett zu bevorraten.

f
-• -í
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Aus sen g e z e i g t e n B i l d e r n oeíu a u ß e r d e m h e r v o r , d a ß
für b e s o n d r e E i n s a t z f á l l e a e r F a n r e r s i t z a u c h e u e r
zur F a h r t r i c h t u n g a n g e o r d n e t w e r o e n k a n n . Aucr e i n e
g e r i n g e r e F a h r z e u g b r e i t e Ъ м zv es. 1 3 0 0 mm ist
m o g l i c h .

In G r u p p e " 2 " s m t í F a h r z e u g e z u s a m m e n g e f a ß t , d ie
г-ersr d e m V e r s o r c u n g s b e r e i c h ruzuordner, s i n d .

S i l o " K " z e i g t e j n Basi sf a h r g e s t e i l , auf
d e r ein Betonn3Chiri s c h e r mit Z u s a t z a n t r i e b
a a r o e s t e l i t »st. Die B e t o n p u m p e ist auf
ei n e n A n n a n g e r m o n t i e r t .

IT i versi 10 - Gr
•;tcr Dŕu:; f « I 9'2 и. tu IV / г 300 U/min, auf i. u r. sc Л
ŕ t i 413 FRW. tOí kW / 2 300 U/min, АПr»fl*ntrl»b. hydr.
«mitpenseiselfnii. v itt>. c«. 2S k«/f., S t t i g l e l stuftg 30 X.
><ut7i<*i t i s 12 t c . Ivtikrti sfcreirsínjjge n i t г и м Г
hyŕr. ľ í e ť r j p e i c t i t r t r ť - : i c . břrřifung 12.00 - 2«.
Kisciertrrnc.fi i t u t u r M l ; 3 «•.'. kissrr;l«sb«na!ter
intiall 540 Itr.



0:e Erfahrun-j nat gez e i g t . -.Ш bei

Größenordnung ein scrnelies wechseln der

iicfit -lenr sinnvoll e r s c h e i n t , da sie in a l l g e n e n e n
?'ur 3i-e;ielle äufgabe-i <o"ziciert und Tut ;ie;er

Aufgaoe voll ausgelastet sjnd.

4ild " 1 5 " zeigt eine Variante von Bílá ' i " . ":?

aetonpuinpe ist direkt mit den; '*.;;•••-

verbanden und wird aach von Diese;"!otor

nydrauliscn angetrieber.. Ebenfalls : e -

findet sich ein Konpressor sowie der er-

forderlicne Wasserglasbetia 1 ter an Bord.

Die hydraulische Versorgung jller An-

triebe kann auch vor Ort vom Netr über

E-Motor-Antrleb erfolgen, wcbei der Die*

selmotor dann abgestellt ist.

/ // / / // i к—••~^~-
her» If f -- }

Mbě» mttthtrtre»»»l l *• «gwinfijlt. torcff>Jutfľ | * | c r r - - l ř
»tu« Й Н Г . to« riMrt*y«dift»| »drr tur Munich »lf>trcfiMir,.;ii».li

" § l t r <

f



Bild "16" zeigt einen Muldenkipper - erstellt aus
den gleichen Antriebskomponenten.

-«K

f" i>»' i i '0 - trun«f*hrz*ug »it •»*•
Ä^bt: Trtnttcrtatilef fúr f r í . KcKttmndt t . í • •

Bild "17 й zeigt eint- oncsre Möglichkeit Transpurt-
und Venorgungsprctleme zu lösen.
Aus der. Komponenten cer Größenordnung
Universe 10 wurde eine Zugmaschine mit
Sattelauflieger entwickelt. Eine normale
Sattelkupplung ermöglicht das Auflegen
und Transportieren von gewöhnlichen LKW-
Aufliegern.

в 41* * U *
) m i S*ttfi«ufIjtffr fur v«rschlt6ent Wuti-

U"Ä littritiiliitigtn. ku4tv rtfír. U í ř k r i n Ci. S r to
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Wiederum mit den gleichen Antriebskosnponenten. je-
doch hydrodynamisch anstatt hydrostatisch angetrie-
ben, sind in den folgenden Bildern dargestellte
Fahrzeuoe zum Transport und zur Lösung von Sonder-
aufgaben.

Bild "18" zeiot einen Schwerlasttransporter, der
stirnseitig nut einer Transportmulde aus-
gerüstet ist, in die durch zwei hydrau-
lische Seilwinden des zu transportierende
Heterial gezogen wird. Eine hydraulisch
betitigte Schiebewand ist in der Lage,
das Transportgut wieder abzuschieben.

KTW

Wtlrerw 10 in Senátréuiiitirunt
ľoter r«t «13 МЫ. 102 tH Ь«1 2 100 U/*lft. f>/drodvn«aficl)*r
»r'.rub, ttrtľunt «8.to - íi l«r$b«vprefIJ. t«t<-ittsbre*it:
IP tclHfhitti* ttkéottltt iftUftrtntt i« C)t*í laufend.
Zntur«ittrf9«tAl«9t r.jdr»u|iufi »erstarkt, (»stttt l lbrcatt:
r» AcMSCinging t«li«pt«ltt ffC*rtp*lcll*r>tce*Mcn6rc«st I«
CIB16 i«ui"«nc. St«l«fem*ng «#«. 10 f . 6íJíi*l>»í>ek»»t:
1. Céfi| S кя/я. 2. («л| to *•/*. S. С(й« 20 ka/h

Bild "19" Durch Einbau einer Ladeschwinge nit vor-
gesetzter* hydraulischer SchneiJwechsel-
einrichtung i»ird aus dem gleichen Fahr-
zeus «>t einigen Änderungen ein Lader,
der z. B. mit Planiersenild, Gabelvor-
satz, Ladeschjufel oder Kranausleger ein-
gesetzt werden kann.

r
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Bild " 1 9 "
РвТЮ

№ žiř TL

ĽM?)

a
-—>•• i « .

I««»». Ittt« • iltkt Д«««И H I I«

v - J



Die neueste Entwicklung zeigt Bild "20". Hier er-
kennt man des gleiche Grundfahrzeug, jedoch aus-
gerüstet mit einer Kettenschräfflfräse der Firma
Eickhoff. um Entlastungsschlitze von ca. 150 mm
Ereile und 1 500 mm Tiefe tn Längsrichtung, in mit
Teiischnjttroaschinen aufgefahrenen Strecken, wie
sie im Kalibergbau hergestellt werden.
Das Fahrzeug ist sowohl dieseihydrodynaausch, eis
auch eiektro-hyflrostatisch angetrieben, da während
des Früsvorganges Oie Möglichkeit besteht, tíafi
Blasen mit schlagenden Wettern angeschnitten wer-
den. Daher ist der letztere Antrieb in schleg-
wettergescnutzter Ausführung hergestellt.

truníttXrttvt tnliprtcti*»« f6t 10 alt
t)*ktrs>nferettttl»ci)t* «ntrltk titr rtkrgttcfiwtndtg
kottn »on 0 - 3 »/»•«. DU Zvgtrtft ttlttft »в to.
0»r EUktre««trit» i « cfiU«Utr«*t£ftiim



Bild "21" zeigt «ine weitere Sonderentwicklung
dieser Größenordnung, unter Verwendung
der gleichen Antriebskomponenten. Hier
handelt es sich um ein Schleuderversatz-
fahrzeug mit Trinsportmulde und hydrau-
lischer Schiebewand. Dem Versatzgut nit
einer Körnung bis zu max. 50 mm wird beim
Befallen Trockenzement und kasser zuge-
setzt. Ober eine hydraulisch betätigte
Schiebewand wird das Material dem Faftr-
zeugende zugeführt, an dem sich am Fahr-
zeugboden eine hydraulisch betätigte
Schieberöffnung befindet. Durch diese
Öffnung gelangt das Material auf ein an-
getriebenes Zellenrad und von dort auf
ein Schleuderband, das mit einer Umfangs-
geschwindigkeit von etwa 20 m/s umlauft
und dem Versatzmaterial die erforderliche
Beschleunigung verleiht. Die Schleuder
wird durch zwei hydraulisch betitigte,
doppeltwirkende Zylinder horizontal ver-
stellt. D*ri t wird eint firstbOndige Ein-
bringung des Versatzmaterials erreicht.
Auf Wunsch kann die Schleuder auch verti-
kal verstellt werden. Dadurch wird es
möglich, bei eingelenkter Knicklenkung
des Fahrzeugs und vertikal verstellter
Schleuder, z. B. aus einer Hauptstrecke
rechtswtnklig In «int Nebenstrecke zu
schleudern.
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Bild H 2 ľ

Schubwandfahrzeug SWF 10/20

V"—Л* VŠ"" '' " " о 1

Uni irrt« 10 - trunaf«hrítuj •>• "14"
«ufCxu Tr«ntpoftnulCt ait ScKt«b«««ni3»rtl**runf und Vrrtttt-
icMruder, •l«ktfOA»iriulncft se*' iitjflh>«r«ul iicn s«:ri*-
kc«. tu t l ld t 10 »I«. 20 t». ScHitudtrlftttung c«. 76 • / • •

Bild "22"

Ole folgenden Bilder zeigen, daß alle
die bisher vorgestellt wurden, auch mit «Jon vorge-
schriebenen Einrichtungen versehen, m schlj<;wetter-
geschützter Ausführung nach LOBA ausgeführt werden
können. Dabei ist es öfter erforderlich. Abstriche
bei der Antriebsleistung zu Machen, da die gewün-
schten Oicseliiotoren nit der entsprechenden Leis-
tung nickt In d M UMfang zur Verfügung stehen. Nie
das btl nichttchUawtttergeschtttzter Ausführung
der Fall ist.



7 С

B i l Ö " 2 2 "
SIT 14

*

S c M U i t e fiir Scníietrínspcrt, gg
»chutrs ir. tuňío*reti*t. «c:or -«и* o »H-t 6* fcw/ гэоа uimtn.

icr.er *í ir»c«'-.*ieř. «ysr»i;!iicřt ínlcliif ntunj,
»Г«СЛ5«. 6*-» 'кпд 12.00 « 2» Z !r«lllintst.t<-etřt)

r ••> С' • 10 ка/л. St« i g it í slung 20 t . íes**tee»lc л «0 COO kg
HuHUit 1« COO kf

Bild "24"

itíoO ttniša.f.:trítict.vit\. Kate' ««H O »U-Э »is t,

3i «»'eii es\b t t 300 U/r:-. Hyerestituc*«« *llrte*ntrit».
M bu *b 000 M. »rr*:<yng 10.b • 20 (12.S - 20)

. « t i « l .enll*í»»íi 5»>«iJ|«t't.m
«u*r lur f#ftrtrimu«e. irct**»»»nt f»£«rb?ncf,«r.

i

B i l d - 2 5 1

I[шак=о
i-;

9
Httor КИИ b t i t - I l«l. 3S IW (4? kV) 2 300 Il/Clfl. • Ы« é
» e « 4 f»tir*r. Sitz* «inkl«pcb«r iur HirruMvni t i«tr

f «r e». SCO k« Ntitzlitt. * l l r«e«ctr i« »во Д|).
(iroc**nř *6í»HiltUu*|l. 4/1 *»П9 Srn« I t|*t r i «t>t,

Urfl r*hfl»i»ti)fi» »It 2» k*/h. tt(i|t*l«twnt 4P t
llU MC* LMA

" t
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Eine Sonderstellung tn diesem Bereich stellt eine
Zugmaschine dar, wie sie Bild "26" zeigt. Hier han-
delt es sicn um eine reine Zugmaschine für Anhänger-
öetrieb. ausgerüstet mit zwei Fahrerstanden, die zur
Desseren Sicht des Fahrers beim Be- und Entladevor-
gang hydraulisch gehoben werden können. Das Fahr-
zeug ist an beiden Enden mit je einer automatischen,
vom Fahrersitz zu bedienenden Kupplung und je zwei
Hydraulischen Seilwinden versehen. Die dazugehörigen
Transportanhänger für eine Nutzlast von ca. 15 to
sind mit einer Laderampe versehen, die zweigeteilt
hochgeklappt werden kann, über diese Ra*p<? werden
schwere Lasten, z. B. Ausbauschilde auf den Trans-
portanhänger mit den Seilwinden der Zugmaschine
auf- und auch abgezogen. Zusätzlcth werJen diese
Transportanhänger mit einem hydraulisch angetrie-
benen Kratzboden (Kettenförderer) versehen sowie
hydraulisch betätigten Klapptüren. Mit dieser Aus-
rüstung wird der Bergetransport ausgeführt.

Bild "26

Гида!»CMfit I !!• f«r llllll«ft«*rtr«ntcort
Hol#r » DZ V •. 122 kM / I 100 H/am. lkf4roJrn**iut)«r «n.
tri*». »llrtOHlrltft »nt AllMtfUfttuft«. ttnrijticrtetnjtqkru
kit 2* »»/И, tvfkrtft «0 kK. itftgltiUvn« )0 t . Itrftfun«
t.«0 • * t». *t«f- *»n«»f»rtt«tlMr* r«brtrhlu«*r. ScM<4-
•>*tttrt<Hytt ií<» ICf». bfér. StiUmtfrn ftirntftcit «n
MIN« f*Mrt«M««Mf«.

•i f



Bild "27"

LlSttnt>in;er fúr sŕfivfre Lttltft (ScM Ifl!rí
•c»9*rústel alt ll«er«*i:>r vng hjrdr. *njetri*b*n*)t *««•!>-
f f u r bftrtr jnscort. Drúcu tuf lpr«»»íni»ge von Zug-

S 500 в«, t • 2 ?»G •«, x • ? ICO ««. l*trg»wlCM • » to.
t c M I l t l • 11 to. Nutlitlí. • 1i 1С

Eine nicht zu vergessende Bereicherung dieses Pro-
grammes sind die verschiedenen Personentransporter.
wie die Bilder -28" und "29" zeigen. Bis ru 26 Per-
sonen werden im Norm*lfel! transportiert. Es gibt
sowohl den ninterradgetriebenen, mit einem synchro-
nisierten Scheltgetriebe versehenen, «is «uch den
ellradgetriebenen mit hydrostatischen Antrieb und
Schlagwetterschutz versehenen Personentransporter.

Bild "26*

?tr»cn«nf«firi«iig 1br I n - und Ulittr«b«v
Uv\l f*t »12 V. «fc *W í WC «/•!«. »ere»r
)tnii/nc. Hinttr*CM*Mft«b. K««4«i4-StK»IHt-
tri»»*, v «»». 3i km/ti. l*4kr*ttbr*mti»lef.
»Hntrb»r«r Au<t»u, il\It»rikt für tb Г»г)«я*п.
I«« <t>e«nen»*n«» «wf»«u i t e t p i t t t f o m for Tram-
pcrtr. KutiUtt t to.
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BilC "29"

«о«' и«К 0 m - * . 6» к¥/ I ЗОВ «/•»«. 1»»ere*titJ»tn«r Alt-
ršdn'.ritt, hydr. «n:;itprnee!Itnkung, К »t«, c*. H к»/л,
Sl»i«l«litung 3 ka/R í0 1 . M«. Stilgl«l»t»i>» 2i t .
Auffcíu tur 2i ř«rsen*n. «inichiicftlich f*tir*r. Icrtlfímg
tO.S • ZC и и . lw*tí*etrun6 •« ' t«i«« Лев»««. I««ikr«U-
írmsjniig» alt ififitrUtgtnútn r.tsitn Irrmitchtl&cn « Tt-
ecrtpttcher. S h ! n i ft 101»

ÍU diesen Dereich gehört auch ein Jeep-artiges Be-
fahrungsfanrzeug für Aufsichtspersonen oder z. 8.
Reparaturschlosser, das in der Lage ist, 4 bis 6
Personen bzw. 2 Personen und ca. 400 kg Nutzlast
zu transportieren. Hier besteht auch die Möglich-
keit, z. 8. einen einachsigen Hunger raitzuführen,
nit etwa 1,5 to Nutzlast bzw. 16 Personen. Dieser
Hänger kann leicht an- und abgekoppelt werden. Da-
durch besteht die Möglichkeit, evtl. in der Strecke
zu wenden.

Bild "30"

I«fihrun0»f#(irr»ug «NF 10 S
Motor MM 0 »1Í-3 (4). IS kW (4? kW) г 300 U/nifi, I bil t
Ptrio.Mfi 4 tthrtr. Sitte tlntltpibcr tur MtrricMung finer
l»Offlicht für C«. S00 kf NvttUt l . A l l u r i n t r l « gnS All-
rtfifnkvnf |n i l ) ( «bg*tkuhl«ng). Ajrdroit«tllChcr f|tir«ntricb.
flbrltlttunf bil 2S M/k, Stliglflttvng «0 I , SthUgaetttr*
ichulf n«cA LOH
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Der Einsatz aller Fahrieugarten setzt eine ent-
sprechend hergestellte Fahrbahn voraus, deren Her-
stellung und Unterhaltung oft die größten Probleme
verursacht. Es ist erwiesen, daß gerade die Beschaf-
fenheit der Fahrbahn großen Einfluß auf die Repara-
turkosten und die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge
hat. Der 6rader ist ausgerüstet mit einem hydrosta-
tischem Antrieb, auf alle vier Räder wirkend, einer
hydraulischen Knicklenkung sowie einer hydraulisch
gelenkten Vorderachse.

Bild "31"

LU
trutr ( i l l S

f#ur ими • m-», я . n w. • • Í эй «лип.
krtrttuttuktr AllrMMtrl«». kjr«ra»||scftt «Мскипкмм
•It MMtWckft мМ wrttrtr ky«r«*llu*tr Unkte»»«.
ZiitlkrtitkrMttjrttta. M I H lMt«IUtiMt ScktlMDkr«aii
VM f««tri»«left«r. tr«ck«iM 4H«ik<kfiMt. Sckl«f««tt«r
tekutí nie» LMA. IrMtruklU tekMtitkkir I M t i iutu
U MIO fiOftrUfctMM«». »UfiUricklK «M ky<r. ri
«irtfickttr tflMlt «Mfrtlltr M r . Mtltlflt «U i
ricktmf.
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Bereich "3" - bis 25 to und 220 kW

Alle genannten Möglichkeiten bringen eine Menge
Dieselfan»zeuge in die Grube und je größer und
leistungsstarker diese Fahrzeuge werden, um so
größer werden auch die Wetterprobleme. Neuere
Entwicklungen gehen dahin, den Fahrzeugbetrieb
zu elektrifizieren.

Bild "32" stellt ein elektrohydrostatisch ange-
triebenes Fahrzeug als Muldenkipper dar, daß von
einer Oberleitung mit Drehstrom gespeist wird.
Eine hydraulisch betriebene, flachliegende Kabel-
trorowel mit etwa Э? = Kabel verleint den Fahrzeug
die Möglichkeit, steh ca. 30 et von der Oberleitung
in jeder Richtung zu entfernen. Die Kabeltrommel
spult automatisch auf und ab, ohne das das Kabel
den 8oden berührt. ..

П 5 1 Г Г Г Г
Bild -32'

OiMMr HU 10 С ,
í? í ! í i? í *" ; f í e * / и •»•••» «50 и/«1я. Hydrou« I »cti«

Zir«t*rttfkrt*t««t«e«, irm«nlt*etRd( »tlil
V •««. 2< ka/k. M i . Stcl|!«Utvne 20 < 6*1 í i i /
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Die Arbeitsweise dieses Fahrzeuges wird Ihnen an-
schließend in einem Video-Film vorgeführt.

Die hier vorgetragene Möglichkeit der Lösung ver-
schiedener Probleme im Bergbau erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit.

Wegen der Kürze der Zeit konnte auch nur ein grober
Überblick vermittelt werden. Ich hoffe jedoch, daß
diese Darlegungen gezeigt haben, daß viele Probleme
zu losen sind, ohne übermäßige Kosten zu verursach-
en. Die Entwicklung und damit die technischen Mög-
lichkeiten gehen weiter. Lassen Sie uns Ihre Pro-
bleme wissen. Wir sind gern bereit. Ihnen bei der
Lösung zu helfen!



77

by Valter Harr, AB Sandvik Rock Tools,
Manaqer Sales Promotion and Traininq

MODEPN COPOMANT ROCK DRILMNP TOOLS FO?

MECHANIZED DRILLING

Presentation of Sandvik

Sandvik was founded in 1862. The base for the company

was steel production using the new Bessemer method.

Steel production is still a very important part of the

activities. Today's production i* concentrated to

special steel qrades for applications with high

demands on resistance to corrosion and fatigue.

During the 1940's cemented carbid<- was added to the

program with rock drilling tools as on»» of the product

lines. Cemented carbide products are today the most

important part of the company's activities.

A very important part of the company policy is to keep

the complete manufacturing process within t ho company

and to have full control of the quality, from raw

material to finished product. It means that wo have

our own cemented carbide factories, where w<* develop

and manufacture the most suitable carbide аглПея.

The steel parts are also made from steel grades

developed and manufactured under our own supervision

and quality control.

The Sandvik Group consists of the parent company Sandvik

AB, and some 100 subsidiary companies in more than 40

countries. The Group employs some 24.000 people - about

half of the« outside Sweden.
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Sandvik Rock Tools is tř.e product company responsible

for development, manufacturino and marketing of tools

far rocK and overburden Grilling.

Sandvik Coroinant rock drilling tools have been

marketed for many years by the Atlas Copco Group

covering more than.120 countries. The two companies

work very close together to develop complete

drilling systems for modern госУ. drilling.

Demands or. rock drilling tools

When the customers make judgement on performance of

rock drilling tools a number of benefits are taken

into consideration. The most important are:

SERVICE ЫГЕ, which xs the number of metres drilled

before the product is discarded.

RELIABILITY, which means that drilling can continue

without unexpected interruptions until the tools are

worn out or in need of regular service.

EVEN QUALITY, which means that every tool has the ваше

performance under equal conditions.

MINIMUM SERVICE or no service at all necessary.

EASY HANDLING, which means simplicity specially when

the drill string is extended.

ADEQUATE FLUSHING, which means enough air or water is

allowed to go to the bit face and clean the hole

bottom.

MINIMUM HOLE DEVIATION, which means that proper

charging can be done.
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As a supplier we can build a number of features into

the tools and when Coromant tools are properly used

they will give verv good performance.

Sandvik has the most important resources to produce

high quality tools for good performance. They are:

IN-HOUSE CONTROt. OF STEEI. AND CEMENTED CARBIDE. This

gives us the possibility to select proper grades

with optimum properties on raw materials.

WORKSHOPS. Manufacturing facilities in many parts of

the world. Modern manufacturing techniques introduced

specially in our workshops in Sweden.

MEAT TREATMENT. Modern and sof ist icrated eouipment

allow us to m.ike sure that the tool;: лго produced

accordinq to -ipec-lťic.itions.

TESTMINE. Own tnstmine close to Sandviken qive-; us th«-

opportunity to follow up performance of tools ihn i

development. Full control of working condition«.

Or i 111no economy

Good drilling economy, which is the same лs tow cost

per volume of blasted rock, has two main

ingredients: purchase price and cost of use.

Purchase price in the price the customer pays when he

buys the tools. Cost of use include« the cost ot

transportation» maintenance, reqrindinq and hamllimi

on the worksite. It include« also the cost for

downtime and interruptions due to unexpected

failure« on low quality Cools. The share» of the

total drilling cost accounted for by the ptirohane

price and cost of use vary considerable fro» on»

working sit« to another.
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As a general rule, however, it is of more importance

for the overall drilling economy that the drilling

tools are reliable and causes no disturbances than

that they are inexpensive to euy. This becomes

increasingly* true with a high degree of

mechanization and heavy payroll for manpower.

Obviously 'the drilling cost is alec directly affected

by the service life of the tools. Service life

varies considerably between different kinds of rock

and drilling conditions. A drilling tool of high

quality is distinguished by high uniform wear

characteristics and fatigue strength and by balanced

service life on steel and cemented carbide parts.

In addition to the general demands imposed on

drilling tools as outlined above, there are also

other specific requirements:

- Koles with smallest possible diameters are often

wanted for several reasons - less explosives will be

needed - ground vibrations and cracks will be

reduced. But at the same time increasingly powerful

roc!: drill* are introduced to drill faster without

impaired reliability. This last requirement would

logically call for heavier steels and larger holes.

The demands imposed on drilling tools «r« evidently

very severe and occasionally contradictory. This is

part of the reason behind the extensive range of

tools otfered to the customers to suit every

possible application.
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Prilling tool» for underground wining

Drifting and tunnelling

In underground Mining one of the basic applications is

tunnelling. Drilling can be performed with handheld

rock drills or rock drills on mechanized jumbos.

Drilling tools for handheld drilling

Э в
Integral steels with chisel inserts are the ideal
tools where they can be used. They are light, 90
down into small hole sizes and give efficient energy
transmission. Regrinding in itself is a simple
operation even if carrying the equipment back and
fcrth between the grinding station and drilling site
can be an inconvenience and sometimes expensive.

«hen drilling in soft and/or fissured rock the chisel

shape of the insert can, in some cases, imply greater

risk of jamming. ТДОег those conditions it is an

advantage to use integral steels with mor« than two

inserts. Multi-insert bit design will also reduce gauge

wear.
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t
Рог the future customers will require integrals with

button«, which will reduce the need for service.

They яг* introduced for hole sizes 35 and 38 im and

•or« will

t
In very abrasive rocV, where frequent regrinds are
necessary, the use of a shank rods and detachable
bits are often preferred in view of transportation
lnconviniences. The ba&ic advantage of integral
steels compared to shank rods and bits is the
energy transfer of energy fro« the rock drill to the
point of rock destruction. Both threaded and tapered
combinations are used. Threaded is preferred as
being SHich safer.

Drilling tools for stechanixed drifter drilling

When drilling with light rock drills on (mall

jusfcos, integral steels are still the srost efficient

tool*. H2S steels for drifting always have a shank

packing to'allow for high water pressure.

For drilling in fissured rock when stuck steels are

experienced, 4-point integrals are recossMnded. As

they at* «or« expensive and also »or« complicated to

regrind, they should only be used when necessary.



For more powerful drills, threaded tools mm used

with separate shank adapters, couplings, drifter

rods and bits. Since the biggest concentration of

stresses are encountered closest to the rock drill,

drifter rods have a bumped-up, stouter thread in the

shank end. The rods are sade hexagonal tc improve the

rigidity and allow higher feed forces. The .exagonal

shape also gives a grip for wrenches along the full

length of the rod and improves the cuttings removal in

small holes. Rotation can easier be observed at

distance using hex rods as compared to round.

The rode are carburized, which swans that the carbon

content in the surface layer is higher than in the

center core thus staking the rod tough and yet

resistant to wear and fatigue.

Bits

Normal button HD button

bit bit

Most of the bits used in mechanized drifting are

button bits. When drilling in hard and abrasive

formations HD type with heavier buttons are

recommended. They will oive longer service life in

formations where wear on the carbide is the limiting

factor.
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In formations giving snake skin still insert bits
are recommended.

Mien button bits are used and the buttons are worn
to a flat pattern the penetration rate may start to
drop. When the penetration is unacceptably low the
buttons have to be resharpened and formed to
original shape. If button bits are resharpened
regularly they will give more service life.

Reaming

i-J-1

Cut holes are reamed to proper size by pilot rods or

pilot adapters лпй reaming bits. Reaming bits arc

•11 madt- with buttons.

Couplings

Couplings are made to keep the extension rods

together. Normally coupling* and drifter rods follow

•ach oth«*r and give same service life.



Production drilling

Drilling tools for mechanized production drilling offer

less alternatives compared to tunnelling.

The reasons arr:

1. The hole volume can be better utilized from the

blasting point of view and there is no-particular

ne«»d for very small holes.

2. Production drilling is normally performed more

independently from blasting, mucking and transporta-

tion.

The interest for marginal time saving by increased

penetr.it ion rat«', reached by heavy rock drills,

drilling small holes, is limited.

о

Recent development has modified extension rodr. and

couplings to an extension rod where the coup linn is .in

integrated part of the rod, so called M'EKPROPSV/,

They are also developed to «in with mechanized

handlings systems which will be used mor«« and moro i»

the future.

Same pattern as for drifting whore button m i я aie

gaining market.. If ttu>v have to bo sharpened t ho

regrinding intervatH аг<> long enoughto .tltow for

drillina of complete holes. This timosaving will

improve productivity in thin part of the operation.



86

However, in rock formations giving snake skin insert

bits are still recoimnendeä.

Stгаiaht holes

For optimum fragmentation there is an interest for

straighter ho3es. The retrac bit is primarily intended

for use in fissured rock where caving behind the bit

is common. This design has been further developed to

the quide bit with wear resistant buttons forned to

insert shape on th« gauge.

Raise boring
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Raise boring is 'ised more and more in mining industrv.

Heads are available for raises 3 ft - 8 ft in

diameter. The same stem can be used for different

sizes and the cutters can be altered for different kinds

of rock.

Open pit mining

Drilling ir open pit mines is performed three different

ways.

1. Drilling with top hammer

2. Drilling with DTH hammer

3. Rotary crushing drilling

Top hammer drilling

In small operations light airtracks with small h-imir«»re

work on inteqr.ils. For larqer holes crawler ir.<.";rited

rigs with heavier hammers work on extension

CD

I %i 1

The new standards are Spoodrods^-'with int ••giated

couplings. These rods are prepared for mcchanirod rods

handling systems more and more introduced on the

larger rigs.

Bits

Bits for larger eize hole» are all button bit». HD

design i я recommended for abrasive rock formations.
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DTH drilling

DTH drills are used for hole sizes 85-165 mm. The

hammer follows the bit into the hole and energy losses

in the joints are eliminated. Noise level is also

reduced. All bits used are of button design.

Rotary crushing drilling

In large open pits with few limitationa on ground

vibrations and fragmentation, rotary crushing drilling

is common. Hole sizes are 7 7/8* - 15" and hard and

abrasive formations are often found.
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Sandvik is a leading producer of special steel sni

cemented carbide - a combination which makes rock

drilling tools a logic line of business and where we

have many yea^s of experience and good resources. He

have developed a complete range of tools for the

mining and construction industry.

As a consequence of the extreme stress level on rock

drilling tools our policy to have full control of the

complete manufacturing process has proven to be of

utmost importance.

Our unique cooperation with Atlas Copco gives us the

opportunity to be leader in this industry. He can

develop our tools to balance all the mod«rn drillinq

equipment.

The economical importance of service and operational

reliability can not be overemphasised, sine* there are

tools with a wide range of price and performance leveii

available on the market.
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P o z n á m k y
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Белкбор Качуккович, ян "г., кнж. горного дела

Горный кститут, Бе о град-С? e ыун

НАСТОИЦИЬ ТЕШЕНЦИК ЬДСЛКИЗАЦга РАЗРАБОТКИ

Эксплуатация рудных месторождений на территориях
СФРЮ выполняется черев веков. Об »том существуют не-
оспоримые доказательства, которые отражаются в суще-
ствовании выработанных пространств, встречапциеся
при настоящей эксплуатация, записанные документы на-
ходящиеся в разных архивах, законы о горном деле из
1412 года итд.

Студив о развитии технологии разработки в средневеко-
вая я горном деле вообце ие сделани, во знатики выра-
ботанных пространств уверялись о тогдашних тенденциях
а осуществленных достихенияж.

Иноговековое владычество Турков на Балканской полуос-
трове практически погасило горну» действительность.
Однако, в конце прошлого в в начале «того века горное
дело переживает свой ревессано.

При »том суцествлеыное влияние вмеют сдецидлисти, при-
меняемая механизация и капитал я» капиталистических
отрав, во в участив югославски специалистов.

По охоячав» Другой мировой войни начинает восстано-
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вление старых и строительство новых рудников с приме-

нением механизации, которая соответствовала определен-

ным периодам, а это продолжается до настоящего вре-

мени.

В этом докладе ооосновани настоящие тенденции ыехани-

зации при строительстве горных сооружений и подземной

разработке рудных месторождений в CvPiO.

Р/ДшЬШ MilTAJUGií И HiliLTAiJiOu

Для условия СФРЮ характерно то что подземная эксплуа-

тация выполняется в большом числе меньших рудников

металла и неметалла а это обусловлено размерами рудных

месторождений.

Большие рудники в которых выполняется подземная экс-

плуатация представляют:

- РуднЕХ меди "Бор"

- Рудник свица и цинка "Трепча" - Стари Трг к

"Злетово" и "Саса"

- Рудник боксита "Никшич".

Все остальные рудники свинца и цинка, боксита, урана,

магнезита и других полезных ископаемых принадлежат

рудникам средней величине или малым.

МЕШШЗАдИЯ РУДНИКОВ

В большом числе рудников СФРЮ заступлена классическая
механизация как для строительства горных сооружений,
так к для выемки. Нежду тем, а определенном числ« руд«
ЯИКО1 находит применение весьма современное горное
оборудование*
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::p.': т :;ке nr.- -чисток И г-ос e T а АД га пользуется еле—

- ,'.ля '-уре^гч - ручной ŕ,y рэвый мод :>ток с -:-;;-золем
на с ••• л тыл Бо-эдух, в ^спэоном, отечественного про
изводства и неоольпое число буровых кареток с
электрогидравлическиы г>урсзым молоткоы загранич-
ного производства.

Буровые штанги импортируются из Евеции а меньше
используются буровые штанги которке производится
в Утославии.

выполняется, исклктч s» те л ьг.о, рручнуя с
использованием патронироялнг'ьк пзгь!вча--1чх i-e^ecT

- Прггу.;ка '"^рно'1 улесы ЕИПОЛИПРтел, а ос-!.?пмом, с
немощью рельсовое г.огруаочп^гу .мапин, Kororľ.iť? nv-
портируится. В ие^ольпом числе рудн;:ког- гтпг;̂ . з» :j
к доставка гч.:полннегся с помопыо погрузг-ч.чо-
-трлксп »ртного обору лорац"я с дизель г. г;: г. о дом.

~ •'•Рс -а!''КР- выполняется с ПОМОПЬР пагсчи ток с элек-
тровозной тягой, кроме в рудниках P ко .ор;сс v.y.i-
менл!отся погру.10чно-транспортн1;е t.ia.i.'m.: с Л ;иоль
при подом. Только при строительстве соогулениU
большой длини, польлу^тся бункернке поезды, так-
же заграничного производства.

- Посстаущне небольпой длине проходятся кгасегчее-
KMv способом, а больяой дляни - с ипо.-ьзовшитм
КПВ платформ типа Алиыак и ел . Мпшнны дл.ч про-
ходки восетапцих на полно© сечекис е-;с не поль-
зуются.

- Крепление, в основном выполняется разами из кре-

пежных лесоматериалов или стали и



а для продолжительных сооружений - бетоном и же-
лезобетоном. Только в нескольких рудниках к ре г. ле-
ни e анкерами механизировано.

ПРИ выеике используется оборудование E зависимости
от применяемых систем разработки.

- Бурение выполняется с использованием следужвего
оборудования.

При системе разработки с закладкой выработанного
пространства и системе разработки с нагазикяро-
ваниеы руды, иепользугтся, только исключительно,
ручные буровые молотки с приводом на сжатый воз-
дух отечественного ьроиаводства, а только > руд-
нике меди "Бор" - буровая каретка с алектрогв-
дравличесхаы буровым молотком.

При системе разработки с обрушением в камерно-
столбовой системе используется, в основном, буро-
вые станки введского и финского производства, а
в некоторых рудниках /рудник *Бор*, рудники бок-
сита "Никиич", рудник урана "Жировски врх" • др/
- буровая каретка. И в атиз случаях, в основном,
используется сжатый воздух, реже »лектрогидравлв-
ческий привод. Буровые головки, в основном, швед-
ского а реже отечественного производства.

"" Взрывание выполняется, в большой числе случаев,
вручную патронированными взрывчатыми веществамиt

последствие чего, в значительной мере, является
уменьшение производительности.

- Погрузка и доставка выполняются использование*!
оборудования в зависимости от приыевяемых систем
разработки.
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По большой мере используются погрузочно- транс-
портные мазаны с приводом на сжатий воздух таза
CAVO, T2-GH, а по менькея мере MIS. Через прошед-
яхх несколько год все большое участие принимает
погруэочно-траиспортные машины с дизель приводом
и объемом ковша 1,о до 2,о и 3 . В последнее время
в несколько рудниках используются мапины с олех-
троприводом, при чем для разработки рудных жлл
применяются «алогабаритные мавины MICSOÖCCÜP фир-
ми PRANCLOADEH.

Для погрузки руды при камерно-столбовой системе
и для закладки выработанного пространства при
систем* разработки о закладкой яспольэу-тся
скрепер«, в основном, советского

Крсленне, в основном, выполняется вручную в з а -
висимости от применяемой системе ^азрасотхи и ти
па крепа. Только в нескольких рудниках крепление
анкерами мехиниэ-лровано, с ис«ол>.эораи,1<?м рсех
видов анкера, включив пластмассы, сетон, с;:сг«?м

SVEI.EX, как и канатный анкер.

i ГАоГЛБ01'!СН

Все оояев тяжелые условия эксплуатации и более кязкое
содержание металлов в руды с одной стороны, н нетос-
таток рабочей сихы e другой стороны, какладыпп<"т по-
требление в направлении крупнеСявй .чеха^изацнь всех
фаз технологического процесса.

В »той целью » СФРЮ сделано больше* число анализов,
студий я проектов в которых сделай обзор направлений
дальнейшего развитие e цель» мизсанкэация определенных
фаз технологических процессов » отдельных рудниках*
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Проходка выработок к

Зсе аналкзи показали что в условиях югославских руд-
ников не отвечает целы применение технологии про?:ед-
ки выработок и восстахЕпяг на полное сечение.

3 целью интенсификации проходки выработок предуемо-
трение две технологии, которые стличаются между со-
foß, чрезвичайно, в способе ттанепорта горкой массы,
то. - рельсовая и безрельсовая.

Прежде всего выполняется оптимизаций поперечного се-
чения выработки с тенденциями повывекия тот же в от-
ноБбник на настоящие размери.

Бурение в выработках надо, в зависимости от размера
поперечного сечения, выполнать, исключительно, с по-
мощью буровой каретки « одной или двух ветвей с ис-
пользованием електрогидравлических буровых молоток.

При рельсовом транспорте доставка буровых кареток
выполняется локомотивами, а при беар«льсовом транс-
порте буровая каретка движется с помочью дизель при-
вода. Х.хя бурения испольвуется влектрогидравлическая
энергия. Особое внимание обращается определении адв-
кватнис взрывных врубов для определенных рабочих
сред. В подходящих средах определенные ВЕДИ врубов к
распределение остальних сквахян имеет надобность сде-
лать возможный эффективное взрывание по длин« ж до
4 Иг При атом комбинированием видов взрывчатого ве-
щества и распределением контурных скважин надо сде-
лать возможным контурное взрывание.

Погрузку горной массы при рельсовом транспорте надо
выполнять машинами непрерывного действия, как HAGG-
LOÁDJifi ьли подобными погрузчиками, а транспорт -
бункерными поездами. При безрельсовом транспорте
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стремление идет в ; ттт.авленки применения дизель го-
груэчиког и с&хтню: í тосамосвалов» особенна к5г;-:

транспорта лолы.:.;г-.

Б креплении выработок етр«-~';;гся применении анкеров.

При řToir Суровую каретку, ксгзрук- испояьзугт для пг-о-

ходки вьгрг&зток, н«до исг.эяьг- :а?ь к ДЛА бурения

сгва>-лк для анкеров. Ъ сротавозэложення кадо, го

ОольиоР ыере, использовы^ актсмати-гроБакие машины

для Оурения сква;1ни и закрепления анкеров.

Текденпии в ЧСПОЛЬЗОВЕКИИ пластмасс заключаются ка

применении отечественнкк продуктов.

Организации тт̂ уда уделяется особое внимание в скисле

правогременкого планирования проходки выработок, ко-

торые находится возле, как бы сделать возможным пере-

менную работу то? же комплексе? для бурения и погруз-

ки с доставкой на Сольпоы числе забоев в смени.

При проходке воес-таящих не предусматриваются cyqe-

ствеяные изменения. Именно, предусматриваетея Оольсое

грикенение КПВ платфорк где это зозкожко.

Зыекка

1рЕ выемке стремление идет x техническому прогрессу,
который должен оо«спечнть большие теэскико-гконокичео-
кие показатели, не смотря на ухудшенгв горно-геологи-
ческих условия эксплуатации.

Тенденции в техв'>гческом прогрессе ориентирование в
двух направлениях, и TOI

- в исследовании и применении наЙСольяе адегватньж
систем разработки для опреде-тгешзнх условклз:, ка-
торое обеспечивает новое високопроизводительнйе
оборудование, я
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- в исследовании и пг.именеяи;' система разработки
с эффективной закладкой выработанного простран-
ства, которое обеспечивает высокое извлечение
рудных месторождения.

Через прошедших несколько год небольшое число рудни-
ков оборудовав комплексами самоходного оборудования,
которое используется при выемке. Это, в первой оче-
реди, относится на рудник «еда "Бор", на рудник бок-
сита "Никяич" и "йайце"» как и на рудник урана "Жи-
ровски врх". Однако, и остальные рудники все больше
применяют современное оборудование или подготавлива-
ются для корреные изменения. Здесь надо подчеркнуть
что изменения связаки с определенным трудностями, ко-
торые отражаются в фактах что рудники оборудована с
станциями сжатого воздуха и что в рудниках выполнено
распределение трубопроводов для сжатого воздуха. С
другой стороны, до этих забоев не приведена олектро-
»нергвя. Особое значение в этом что работники не ин-
структированные для работы e новым оборудованием, как
• для его сохранения.

Но, все приведено не предпятствует реализацию тенден-
ций к более механизированным способам разработки.

Для бурения на забоях предусматривается применение
буровых кареток о »лектрогидравличеоким буровым мо-
лоткамм там где это возможно. Только при выемке руд-
ных «ял небольших мощностей надо считать на примене-
ние буровых молотов о приводом на сжатий воздух*

При взрывании предусматривается использование грану-
лированных мрквчатнх веществ, которое теперь ка
очень низкой уровне.

Для nonpar»«* я доставки я« »боях стремятся примене-
ния новой генерацян погрузочио-транспортных маяия e
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г-лектропри водом. При атом суиественно то что на ркк-
ке является оборудование разню: габаритов, которое
возможно исподыовать в различных условиях я при при-
менении различных систем разработки.

П̂ и креплении существует тенденция Сэхьше применять
анкерную крепь с использованием пластмасс и бетона,
учитывая и канатные анкере.

В смисле большего извлечения рудной субстанции, тен-
денции направлен« x введению снова сиетеи разработки
с закладкой а рудниках в которых течении определенной
времени применялись системи разработки с обручением,
или в совервенствованки способа -младая. В тот сыис-
ле направление идет к использовании песков из хвос-
тов флотапии.

В руднике меди "Бор" уже годами с успехом применяется
систем разработки с закладкой помощь» флотационных
хвостов. В »том руднике выполняются исследования с
целью использования твердепцей закладки ери выемке
части месторождения в предохранительном целике отка-
точного отвода,

В наибольнем руднике свинца в цинка "Трепча", в кото-
ром разработка с заполнением выработанного простран-
ства с сухой закладкой ветедся почти 5о дет, постро-
ено сооружение для закладки с флотационным« хвостами.
Тот же случай в • руднике свинца и цияка "Аввалвж",
в котором почтв 2о лет разработка ведется системами
с обрушенном.

Важно подчеркнуть что в настоящее времж выполняются
исследования на применении гидрозакладки в рудниках,
которые расположени на больииг высотах в отношении к
флотационным устройствам. В этих случаях предусматри-
вается песок хвосхов флотации транспортировать авто-
самосвалами до РУДНИКА.



Кроме приведенного выпгляяются ПОПЫТКЕ ДЛЯ введения

твердеющей закладка при разработке месторождений с

весьма неблагоприятными физгпсо-ыеханическвми характе-

ристикам! как руды так и вмещающих пород.

В всех случаях принимаются so внимание возможности

движения современного самоходного оборудования по

сделанной закладке.

ВЫВОД

В СФРЮ считается что успешное резекие задачи в целью
повывения технического уровня при проведении горних
работ и выемке, затеи при Оолее рациональном исполь-
зовании рудных месторождений и для улучшенных условий
труда при подземной эксплуатации, можно осуществлять
о максимальным ангажированием отечественных научыо-
ниоследовательских и проектных организаций. При этом
надо пользоватся сознаниями в области фундаментальных
ааух, как и отечественной и заграничной практикой.
Кроме »того, нужно пользовать возможности отечествен-
ных производителей оборудования, но н современное обо-
рудование, которое в настоящее время применяется в ма-
ре а отечественная промышленность его не производить.

Таим способом можно обеспечит» реализацию эффективных
технических решений, которые с успехом можно применит«
при проведении горных работ в различных условиях к на
месторождениях в которых применяются различные системк
разработки, e целью достижения большее технико-эконо-
мическях показателей.
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St. Leistnert Reicbenbaca, J.i Lens;erifeld

Der Einsatz von elektroíretriebaner ĽEI>-ľ9chs.ik -
Bflglrji des technolo?lscceo '.'cfcruchs im Spaťc^rgbsu
der ľS£

1. Ursache» für umfangreiche Untersuchungen гиг Ein-
führung neuer Tecrxik мгА T o g r ^ l l

Die Spatlagerstätten der SDB sind ateileiafeilende
Gangerzlagerstätten,in denen ein kompakt vererzter
Lineralkörper oder linsenförmig vererste Körper an-
getroffen werden. Die Gangmäcbttakelt beträgt; 0 -
12 n, durchachsittlich 2,4 «.
In den Spatgraben wird bisher konventloselie Aus-
und Vorrichtung mittels Schächten betrieben. Auf
jeder Sohle werden Sichtetrecken, Querscaiage is
eiseis streichenden Abstcnd von 50 9 zur Ganger-
kundung und Gangstrecken zum streichenden Gar.saui-
ecbluß ia horizontaler Richtung aufsefanren. Žwi-
ßohen twei Sohlen werden Erkutiiirngsüberbauen ait
Tastquerschlä^en sur vertikalen Erkundung d»s
Ganges getrieben« Nach detaillierter vertikaler
Erkundung wird der Abbau ait weiteren Überhaben vor-

ferlebtet, eingeleitet und ein Block twisciier. eveiohlen abgebaut. Als Abbauverfahren koasen der
Firstenstoßbau mit Versats, der Teilsobleabau ait
Versatt uad Sprengen in Zwang und der Teilsohl^n-
birichbau гиг Anwendung.
Seit Beginn der 70er Jehre erfolgte der Sinsatt von
druckluf tgetriebenen Bohrwagen und Bur.karladora zu-
nächst Im Abbau, später auch im Horisontalvortrieb.
Hit dem Elnaats von Bunkorladern LB 125/iOOü ein-
heiiDischer Produktion konnte die Geräteleistung ia
Abbau gegenüber Schrapper auf daa 2,4-fache gestei-
gert werden.
Zu Beginn der 80er Jahre wurden die Leistungsgrenzen
sowohl in Abbau als such im Vortrieb mit dieser '"̂ s-
räteteebnik erreicht. So werden im Firstenstoübau
mit Versats läejclBalleistunsen von 2 0 - 2 2 t/IS bei
Hachtigkeiten von 6 - 1 2 в"erreicht. Bei 2,5 - * а
l'äehtigkolt liegen ^ e Leistungen bei 12 - 15 t/TS,
im Teilsomlenbau ait Versatt und Sprengen ia Zv̂ ang
liegt die Leistung bei 1 4 - 2 0 t/US. Insgesamt kann
•ingeschätet werden, daß die erreichbaren Leistungen
mi« der genannten Geräteteohnik «wischen 12 t/ms bei
2,5 • Mächtigkeit, 16 t/US bei 3 - 4 в Mächtigkeit
und 22 t/HS bei »ehr «1« 6 m Ľächtigkeit liegen.
Alle Leistungen bexiehen aioh auf Abbauverfahren
ohne Auabau.
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Sine Analyse der lagerststtenseitigen Entwicklung
ergab folgende Tendenzen s
- Die gesamte Gangstruktur wird komplizierter. Es
kommt tur Auftrümenmg inner halb dee Ganges. Sie
ťächtigkeit wird geringer. Beim Einsatz des
Buskerladers £B 125/1000 wird eine Mindeetbau-
brelte von 2,7 n benötigt. Bei einer Mächtigkeit
von 1,6 в betragt die Verdünnung bereite ?0 56,
was zusätzliche Gewinnungs-, Förder-, Trensport-

Vererbeitungskoeten hervorruft.

- In allen Gruben verschlechtern eich die gebirgs-
mechanischen Bedingungen, Teilweise wird nur aas
Nebengestein im Liegenden oder Hangenden gebrach,
oftmals verschlechtern sich jedoch die gebirgs-
mechanischen Bedingungen im geaasten Gangbereich
einschließlich des Spetgangea. Hier können die
Vereatzverfahren ohne Ausbau nicht виг Anwendung
kommen. Die Einführung des Ausbaues führt zwange-
1aufig su Leistungsminderungen. In bertimmten Be-
reichen besteht die Notwendigkeit, auf andere lei-
stungsschwachere Verfahren auszuweichen. Der Aus-
bsuanteil hat sich in den letzten 10 Jährst in
einseinen Gruben verfünffacht«

• Die in größere Teufe vor&Lngenden Grubenfelder
werden durch Thermelwässer Bit Temperaturen г. Ч.
größer ale 40 °C klimatisch belastet warden. Die
in Betrieb befindlichen Bewetterungeeinrichtungen
und Wetternetse werden mit i. T, nur geringen
Leißtungsreserven betrieben.

Dia Analyse dar Lelstuxigsentwicklung erbrachte
folgende Ergebnisse:

- Kit der Einführung vos Bohrwagen und Bunkerladern
konnten Steigerungsraten der Grubenleistung von
durohaohnittlioh 6 % Jährlich bis 1980 realleiert
werden. Danach trat eine Stagnation der Laistungs-
entwicldung ein*

- Die derzeitig im Binsett befindlieben Mechanismen
sind bei den oben beschriebenen Abbauteohnologien
an den Einsattort gebunden« Die Auirüstungerate
einer Grube sit Technik tat deBentapreohend hooh
und steigt mit wachsender Anzahl von Abbauen, die
auf Grund fallender Abbauleietungen tur Aufrecht-
erhaltung der Fördermenge notwendig werden, wel-
ter an. Die technologisch bedingte Stillstands-
zeit der Mechanismen 1st, durch die Niohtumaet»-
barkeit während ainar Sofalcbt, unter anderem
durch erhöhten Auebauanteil ia Abbau biw. Tortrieb
welter.-angewacbaen.



- Die eingesetzte Druckluíttechnik besitzt einen ge-
ringen Wirkungsgrad und erfordert dae Betreiben
eines aufwendigen Druckluftnet ses in der Grube.
Mit der steigenden Anzahl druckluftgetriebener
Geräte und der größeren Ausdehnung des Grubenfel-
dea werden die Leistungsgrenzen der Kompressoren-
stationen erreicht.
Mit der Erweiterung des Druckluftnetzes, der Auf-
stockung der Geräteanzahl und der Betriebspunkte
erhöht sich der Instandhaltungsaufwand bei gleich-
bleibender Fördermenge.

Diese aufgeführten Problem* und Tendenzen gilt es cu
lösen bsw. auszugleichen.

2. Die Einführung der elektrogetriebenen fflD-
Technik _.

Analyse der internationalen Entwicklungstrends
au Beginn der 80er Jahre zeigte den breiten"äinsatz
von dieaelgetrlebener Großgerätetechnik und Rampen-
technologie und erste Versuche, diese Technik auch
in bereits lange in Betrieb befindlichen und klei-
neren Erzgruben anzuwenden. Oftmals waren es jedoch
fehlende Bewetterun^soöglichkeiten für die Diesel-
teohnik oder su große Abmessungen der Geräte für
den Gangerzbergbau, die die breite Einführung ver-
hinderten. Auch in den Spatgruben der DDR sind für
den Einsäte von Dieselteohnik keine wettertechni-
sohen Voraussetzungen gegeben. Für einen Einsatz
derartiger Technik müßten hohe Investitionsmittel
für neue Wetterschächte und entsprechende Eewette-
rungaeinrichtungen aufgebracht «erden. Sine kurz-
fristige und ökonomisch vorteilhafte Lösung schied
mit dieser Technik für die bestehenden Gruben aus.
Ее wurde ein Koncept für die Einführung elektro-
getriebener Gleislostechnik erarbeitet, lit seiner
Umsetzung konnte bereits nach der Beschaffung des
ersten elektrogetriebenen Fahrladers vom Typ ULK-2
aus einheimischer Produktion 1934 begonnen werden.
Für die Erprobung und den Ersteinsatz wurde die
Flußspatgrube Schönbrunn im Vogtland ausgewählt,
/um Zeitpunkt der Erarbeitung des Konzepts bestand
für den weiteren Teufenaufsohluß der Grube eine
Variante mit der Teure einea neu anzulegenden
Blindsohaohtea von der tiefsten Sohle aua und dem
anachließenden Hoohbrechtu des Zentralschachtee.
Ein Weiterteufen dea Zentralaohaohtea war teehnolo-
gisQh und produktionatechniaoh nicht möglich. Diese
Variant« hatte Produktivltätaminderungen durch daa
Betreiben «Ina« zweiten Sohachtea und schwieriger*
Bedingungen für dan Sinaats топ Glelalostechnik zur
folga.
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Die neue Variante siebt die Aufíshrung einer Raupt-
rampe, von der tiefsten Soule beginnend, sur Aus-
ricbtur.g in der Teufe ir.it elelrtrogetriebener Groß-
geretetěearik anstelle einer Blinuacfaechtteufe vor.
Von der Heup-сгзжре aus wird die geologische Er-
kund-ice durchgeführt,-oná cit weiteren Kebenrempen
*ernen~die Abbaue vorgerichtet, ao dsß vor der Аив-
richtung über die Vorrichtung bis вив Abbau eile
Etappen Bit eleirtrogetriebener Gleislostechnik reali-
siert «erden.

2.1. Die Vortriebstecfanologie mit elelctrogetriebenen
Fahrladers ULS-2

Pur den fiaspenvortrieb ковазег fcabeigebundene Elektro-
fanrlader dea Нурв ULE-2 zuc Einaats.
S technischen řareneter der Leder sind:
Länge 6,75 в
Breite (Scaaufel) 1,60 в
Höhe (Schutzbügel) 1,7 ш Gewicht 8,3 t
Scaaufelinnalt 1,3 v Kutimasse 3iO t
Antrieb hydrostatiacber Antrieb über

eine Hydraulikpunpe STV 23 und
einen Hydromotor SUV 23 mir nach«
geschaltetes Verteilereetriebe
und Differentialgetriebe in bei-
den Acoaen

Antriebeleisrung 45 kV Asynchronmotor 330 V 3
alt konstanter Dreá&ehl

Uaximblgeschwindig-
keit 7 km/h rulässige

Beigung: 27 %
Scmibkraft 45 3d?
auftromoelbare
Kabellänge 150 в in ungeordneten Lagen
verwendetes Kabel Schramtrosee 5-adrig
Als Bohrwagen кавеп anfange der BWA-3 und derreit
der LEG ЛЪ/2. том Einsatz. Beide Bohrwagen sind
zweiarmig und druckluftgetrieben.

Alle Baspenauffahruhgen erfolgen ia Nebengestein,
das in der Grube Schönbrunn standfesten Diabas dar-
stellt. Getestet wurden steigender und fallender
Vortrieb bei einer Eespenneigung von 20 %. Größere
Steigungen konnten aufgrund fehlender Bohrtechnik
tute selbständigen Verfahren bei Neigungen größer
20 % nicht getestet werden.



105

Die Aufřahrung fcegerji mit 47 в steigender Kampe, an
die sicfc eine íLippstelle mit zwei übergebetunKen.
гиг Eeledung aer Huste anschließt. Danach eríoiste
die Auffahrung einer SroSgeratewerkstatt von 30 s x
ó E x 5 o 'jnä einer Katerialübergabestelle von
gleisgebundener auf gleislose Technik. Nach Fertig-
stellung der Übergabebunker, der Werkstatt und der
Keterialübergabestelle begann der Vortrieb der 20 %
geneigten HauptrsEpe in fallender Biectung.
Die Gesamtlänge der Hauptraope beträgt 930 m. Inr
Au£br'.:cbEprofil liegt bei 10,2 в 2. Ale Ausbau
komet bedarfsweiee Ankerausbau und an "endeorten,
".'erkstett usw. Ankerausbau mit Streckmetall или
Spritzbeton zur Anwendung.

2,2. ř-ir.Schätzung der erreichten Ergebnisse

- Die eir-eesetzten Bohrwegen, vor allem der BWA-3«
sind fór Rar.pensuffaarvmgen mit einer Neigung
von 20 % nur' bedingt geeignet. Hauptnecbteil des
BV.'A ist seine Kinematik, die ein paralleles Ab-
bofaren der Sohlenlöcher zur Neigung nicht zu-
läßt, bs wird somit die Sohle gestochen und ein
regelrechtes Sägeeahnprofil aufgefahren. Diese
cit loser. Lassen gefüllten Absätze schiebt der
Lsder bei der steigenden Auffahrung durch seine
1 -3S£e und seine Schubkraft frei und muß beim La-
uen viel Zeit für das ständige Planieren der
Fsňrbstm aufbringen, um sich nicht an den Ab-
sätzen regelrecht "fest zu laden". Erst mit Ein-
satz des LEG 13/2, der drehbare Lafetten besitzt,
konnte das Problem der Sohle gelöst «erden. Für
beide Eohrwagen rit Druckluftäntrieb stellt die
Neigung von 20 % die obere Grenzneigung dar bew.
sind sie nicht aus eigener Eraft in der Lage, auf
der Rampe umzusetzen. Sie werden mit dem Elektro-
lader abgeschleppt.

- LT.s Laden im steinenden Vortrieb ist wesentlich
l=istu:-. ̂ schwächer als das fallende Laden. Das
cospreii^te Haufwerk wird durch die Schv.-erkraft
jieichr;äaig auf ce. 15 о Länge verteilt. Dieses
:;-.ufwerk anaß zusammengeschoben werden. Der zeit-
liche Aufwand pro Abschlag hierfür beträgt 24-
rvn Í E Durchschnitt.
1-е im steigenden Laden nuß der Lader den aus seiner
J.'.asse c-ntitehenden Schverkraftquotienten zusätz-
lich ülonvinden und kommt beim Eindringen in die
1 ••-: e sctoell zum Rutschen. Selbst bei mehrmali-

cirir.c.en errsioht der PüllunKS^rsd der
••-. il v:.'-x. O.n - 0,75. Beiin fallenden Laden

;. •;>.-•::•*.•:. . ,';r -1,1 erreicht. Das Haufwerk
. "• • '••••:.i -:. i«r Crtf-'-bruEt l i e g e n .
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Dae ковракt und hoch anstehende Haufwerk und die in
Laderiohtung wirkende Schwerkraft wirken sich vor-
teilhaft aus.
Dl« Ladezeit liegt beim fallenden Laden um durch-
schnittlich 83 seo pro Föräerspiel niedriger als
beim steigenden Laden, was einer Senkung von 54 %
entspricht. Pur weitere Aufiahrungen wird deshalb
der fallende Vortrieb angestrebt und die Neigung
beim steinenden Vortrieb auf шах* 15 % begrenzt.
20 % Neigung stellen für den Elektrolader beim
fallenden Vortrieb kein Problem dar.
Bin« weitere Neigun£svergrößerung ist lelstungs-
seitig am Lader vorhanden. Entscheidend ist für
die Auswahl der Steigung nicht mehr die Leistung,
sondern die Qualität der Sohle, also der erziel-
bare Reibungskoeffizient, der oftmals die Stei-
gung z. B. bei lettigem Gebirge begrenzt.

- Auf Grund des harten Gesteins ist der Anteil der
Bohrzeit an der Gesamtzykluszeit 41 - 43 ftt Der
Anteil der Ladezeit für das Wegladen des Hauf-
werkes vom Stoß sum Zwischenlager betragt dage-
gen nur 18 - 20 % der Gesamtzeit. Dieser geringe
Anteil wird einerseits durch die hohe Leistungs-
fähigkeit des Laders und andererseits durch das
Zwischenlagern des Haufwerkes erreicht. Aus
Optimierunpßrechnunsen hatte sich ergeben, dafl
eller 110 m V/endeorte und zwischen zwei "'ende-
orten ein Haufwerkszwischenlager, das gleich-
zeitig als Bohrquerechlag genutzt wird, anzulegen
sind. Die maximale Tranaportentfernung für den
Fahrlader vom Stoß sum Zwischenlager beträgt
somit 65 m. Nach dem Freiladen des Stoßes kann
der Bohrwegen bereite mit dem Abbohren beginnen
und der Fahrlader das Haufwerk vom Zwischenlager
zum Bunker fördern, wobei Entfernungen von 230 -
270 m problemlos im Bohrzyklus bewältigt werden.
Die erreichte Leistung liegt bei 0,58 m/MS unter
den Bedingungen des Ein-Ort-Betriebes inclusive
dee Fahrbahnbeuea (Betonplattenfahrbahn). Das
entspricht einer monatlichen Auffabxung von
*5 - 50 m nit Fahrbahnbau im Zwei-Schicht-Betrieb.
In der dritten Schicht werden z. T. Beparaturar-
beiten an Rohrleitungen, Pumpeninstallation, Ver-
längerung der Luttentour u. á. Arbeiten durchge-
führt. ^

2.3» Beurteilung des Elektrofahrladera ULE-2

Die eingesetzten Elektrofahrlader ULE-2 sind mehr
•la 2000 Bh im Einsäte. An beiden Geräten wurden
umfangreiche Messungen durchgeführt. Die ersielten
Ergebnisse unter den harten Einsatzbedingung*с
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fallen as sei unterschiedlich aus.

- Als störunasiällig kann das geeamte Antriebs-
koneept, beginnend mi" 3-tóotcr, Pumpen und Hydro-
motor sowie mociienisctier }'raftübertragimg einge-
schätzt werden. Hier каг ьв noch ги keinen Aue-
fällen. Lediglich Undichtaeiten mußten beseitigt
werden.

- Im AnfangestadiuE wurde kein Fahrbahnbeu durchge-
führt. In dieser Zeit kas es su Rissen in der
Schaufel und im Ladearo, weil bedingt durch
große Unebenheiten der Eatursohle die Schaufel
beim Fahren nicht in die Nullstellung abgesenkt
werden konnte. Die entstandenen Schwingungen
hatten die oben beschriebenen Folgen. 121t Ein-
führung des Auffüllens von Feinbergen in un-
mittelbaren Vortrieb und dem wöchentlichen Nach-
bauen der Betonplattenfahrbahn traten keine wei-
teren Schäden am Gerät auf, Deeweiteren konnten
die auf Grund der Genekörpervibration vor dem
Fahrbahnbau eingeführten Expositionsreiten für
die Laderfahrer entfallen.

- Der sehr scharfkantige und abrasive Diabaß führte
im Anfangsstedium su eines hoben Beifenverschleiß
Die Reifen unterlagen keiner natürlichen Ab-
nutzung, sondern wurden regelrecht zerschnitten.
Die erzielten Heifenstandseiten lagen bei 171 Bh/
Reifen. Bach Einführung der Betonplattenfehrbehn
stieg die Belfenstandseit sprunghaft auf 420 Bh/
Reifen an. Sine weitere Erhöhung der Standzeit
wird belu Einsäte топ Reifenschutzketten auf den
unmittelbar am Stoß ladenden Fahrlader gesehen.

- Entscheidender Faktor für die Leistungsfähigkeit
und Betriebssicherheit des Elektrofahrladers sind
die Zuleitung und die gesamten Kabelleiteinrich-
tungen mit Kabeltrommel« Zu Beginn des Einsatzes
wurden mit der eingesetzten Leitung Standzeiten
топ durchschnittlich 141 Bh bis sus Eretauafall
ersielt. Die höehete Fehlerquote bei den Auefällen
durch Abschaltung resultierte aus dem Brach des
Überwachungsleiters. Der Anteil an Ausfall durch
elektrische Störung lag anfänglich bei 6? £, nach
der Beherrschung des Reifenproblemes bei 80 -
85 %. Zur Verringerung der Ausfälle wurden eine
4elhe Maßnahmen wie folgt rMlisiertt

In allen Kurven wurden mit« Bohrstangen mit
Druckluftsctlauch als Esbelschoner eingebaut,
um ein Beiben der Leitung aa seitlichen Stoß
aus tuschließen?
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, Di« vom Hersteller eingebauter Rollen zur Kabel-
führung wurden í?egen. größere Sollen ausgetauscht,
us die Gängigkeit der Hollen zu gewährleisten
und die Biegeradien der Leitung zu vergrößeren

, Die einzustellenden Kabelsugkräfte wurden auf
30 Ep beim Abtrommeln und auf 60 Kp beis Auf-
tromneln reduziertj

Ein« entscheidende Verbesserung der Standzeit
könnt« jedoch nicht erzielt werden.
Brat der Einsatt von völlig neuartigen Zulei-
tungen, sogenannten Toreioflexleitun^en, die für
den ständigen Tromatelbetrieb konzipiert sind und
der Umbau der Kabelleiteinrichtung 1937 brachte
den gewünschten Erfolg. Die Standzeit betrug bis
VOM 15« 04. 1937 ohne Ausfall bereits 530 Bh.
Gerechnet wird mit einer Standzeit von 750 -
900 Bh. Die neue Eabelleiteinrichtung ist beweg-
lich und garantiert in jedem Fall die Einhaltung
des vorgeschriebenen minimalen Biegeradius.

- Von großem Vorteil 1st die Überlastbarkeit des
elektrischen Antriebs« Leistungsmessungen in ver-
schiedenen Phasen ergaben, daS der 45 k'.7-lfotor
beim Laden Spitzenleistungen von 53 kW und beim
steigenden Fahren mit beladener Schaufel sogar
77 kW abgibt. Im Durchschnitt wurden 20 - 25 k7.'h/
Bh verbraucht. Die hohe Überlastbarkeit bis tu
170 % der Nennleistung schlagt sich in den hohen
Fahrgeschwindigkeiten bei Lastfahrt bergauf
nieder, wo 4,5 - 5,0 km/h erzielt werden. Ein
Vergleich des Energiebedarfes pro Festkubikneter
von Druckluft- und Elektroantrieb beweist seinen
hohen 'Wirkungsgrad:

Bunkerlader Diesellader Elektro-
lader

LB 125/1000 Üb 2 ULE-2
kWh/f»3 33.5 8,24 2,70

3. Die Erweiterung der kabelgebundenen LHD-Technik
auf Oberleitungaoetrieb

Dl« Aufgabe виг Auffahrung der Hauptrampe war mit
kabelgebundesen Elektrofahrledern nicht zu bewäl-
tigen* Gemeinsam mit Kooperationspartnern in der
DDR wurde deshalb ein Drehstrom-Oberleitungs-
systea entwickelt, des seit 1987 Im Einsatz ist.
Es let damit weltweit !• Flußspatbergbau das erste
derartige System. Kit Hilfe dieses Systeme können
die Elektrofehrleder ULE-2 an beliebige Orte umge-
setzt «erden und behelten ihren durch die Leitunga-
laage begrenzten Aktionsradius außerhalb des
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Oberleitrungssysteos bei. Neben den Fahrladern sind
für TrarisportentferDiisiien über 150 a - 200 m Sieictro-
kipper UEi-£ ebenfalls einheimischer Produktion in
Einsatz. Die secrmiscnen Daten der Kipper sind
folgende:

Län?e 7,0 m

Breite 1,6 в

Höbe (Scauti-

bügel) 1,7 e

A'anneninaalt 4 m̂  Nuttmasse .10,0 t
Antrieb identisch mit dem des Fahrladers

ULE-2
Das Drehstrom-Oberleitungssystea ermöglicht den
Lehr-Ort-Betrieb für die einreinen Geräte, waa
entscheidende Verbesserungen bei der zeitlichen
Auslastung der Geräte hervorruft.

Schwierigste Aufgabe bei der Entwicklung dieses
Systems war das Kriterium der Nacbrüatbarkiilt in
vorhandene Grubenbaue. Die Elektrofahrlader und
-kipper werden auf einer Kebenrarpe bei einem
Auabruchsprofil von 3,0 m^ und eir.53 lichten Profil
nach Einbau der Betonplattenfahrbahn von 6,7 n' als
Minimalprofil betrieben.
Sin Einsäte eines Drehstrom-Oberleitungssystema
unter derartigen BedinRu^en ist bis jetzt in der
Welt einzigartig.

*• АизЬИск über die weitere Entwicklung

Nach erfolgreicher Umstellung der Prozesse Laden
und Fördern auf gleislose elektrogetriebene Groß-
gerätetechnik und der Einführung des Drehstrom-
0berleitun£33ysteffis ist der Kern der Umstellung
geschaffen. Der nächste Prozeß,der umzugestalten
ist. ist der Personen- und Liaterialtransport ein-
schließlich solcher Prosesse wie Reparatur und war-
tung und Spritzbetonausbau.
Die Proseace Laden, Fördern (Abbau- und Strecken-
förderung) und Materialtransport in ihrer Getant-
heit binden derzeit

- 75 - 85 % aller un«ertäglgen Grundmittel

- 50 - 55 % aller Werktätigen einer Grube.

Eine hohe Produktivitätssteigerung in diesen Pro-
tesaen führt folglich su den größtmöglichen Effek-
ten.
Di* Entwicklung der Teilelektrifizierung wird tiel-
•trebig fortge»ettt.



110

Perspektivisch wird in áer Grube Soaönbrunn et
einer QurcbJíefaenď-.n Elekrtrificienmg aller Teil-
prczeese gearbeitet, utc dss aufwendige Druckluft-
nets einsparen zu können. Die Entwicklung der not-
wendiges Bohrtechnik wird auf diesen Weg einen
weiteren Schwerpunkt darstellen.
Die maximalen Effekte sind erst mit einer voll-
ständigen Elektrifizierung tu erreichen.



I l l

SPASOJEVIC UUBOHIR

Otpl .8ergbauIngenieur

RUDARSKI INSTITUT

8EOGRAD-JUGOSLAVIJA

NEUE PROJEKTE PER VOLLMECHANISCHEN GEWINNUNG

VON 3UNTMETALLER2 IN DER SFR JUGOSLAWEN

Ole Produktion von Buntmetallerze hat e in bedeutenden Ante i l in

der gesammten Bergbaugewinnung in der SFR Jugoslawien. Dieser Ge-

winnungsart wird ausnahmsweise hohe Aufmerksame! t gewidmet und

es wird dauerend auf der Fortbildung und der Modernisierung von

Gewinnungstechnologie gearbe i te t . Mit der Lagers tä t tent ie fe , die

inner grosser w i rd , mit der Verminderung vom Mi t te lerzqehal t , der

erschwerten Gewinnungsbedingungen, und mit der Steigerung von Ar-

beitskosten i s t der erhöhten Gewinnungskosten eine Bedingung ges-

s t e l l t . Deshalb ist eine Mechanisierung vom Erzgewinnung durch

Einfuhrung moderner AusrGstung mit Selbstantr ieb notwendig.

In diesem Vortrag wird eine kurze Übersicht der Mechanisierung

von den einzelnen Phasen beim technologischem Verfahren der Er-

zgewinnung in einigen jugoslawischen Bergwerken gegeben.

MONTAN-GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DER LAGERSTÄntN UNO DIE

ABBAUMETHOOEN

Die Möglichkeit und der Grad von einer Mechanisierung hängt von

den montan-geologischen Verhältnissen der Erz lagerstät ten ab.

Als Beispiel können wir eine Obersicht der Formen und die Häufig-

k e i t bei der Erscheinung von B i e t - , Z ink - , und Antimon-Lagerstät-

ten In SFRJ geben:
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Erzkörper trzqanc Erzscn.aucr

Einfai len bis ч5*"
Einfallen ч5 -

Einfallen üaer 60

5 «.agerstätte 7

13 10

Die physikal iscrt-mechanische Charakter i s t iken vom Erz und vor

NeDengestein sind sehr verschieden und zwar vor* sehr günstigen

bis ausaeprS gt ungunstigen.

Nach der Grosse sind die Erzkörper (ran aer Ausnafwne v e "Treoča"

- Star i 7rg) vor. m i t t l e r e r oder k l e i n e r Grosse. Die Erzgänge ne-

ben grosse Ausdehnung nach Einfa l len und nach Streicner, nur bei

2-3 Bergwerke, sonst s i no s i e mit r e l a t i v geringen Abmessungen.

Die ErzschiäüChe haben geringe Abmessungen.

Zur Gewiinuna der L a g e r s t ä t t e n wendet man Abbaumethoden a l l e r Gru-

ppen an, wie:

- Metrooen mit Versatz:

- Horizontaler Firstenbaw mit

trockenem Versatz

- Horizontaler Firstenbau mit

Fliessversatz (in Vorbereitungi

- Horizontaler Firstenbau mit

Selbstversatz

- Quer mit trockenem Versatz

- Methoden mit Bruchbau

- TeiIsohlenbruchbau

- Mit Brucn der Hangendpiatte

- Zubruchbauen

10 Lagerstätten

3 Lagerstätten

2 Lagerstätten

2 Lagerstätten

3 Lagerstätten

10 Lagerstätten

1 Lagers tStte



113

- Methoden ml t of ferite Abbau

- Stossbauartiger Astai; (Teilsohlen) 10 Lagerstätten

- Frontaler Abbau k Lagerstätten

- Firsten-Pfetlerbau 5 Cagerstítten

* Horizontal-Schrämen

von oben nach unten I Lagerstätte

• Methoden mit Sneicherbau mehrere Lagerst i t ten

Die a a r g e s t e l l t e Üoersicht von angewendeten Abbaunethoden z e i g t ,

dass man nicht bei a l l en eine Mechanisierung der einzelnen Phasen

in gleichem Umfang durchfahren kann, weil d ieses kennzeichnend

für die einzelnen Lagerstätten und der angewendeten Abbaumethode

i s t .

DIE TENDENZ BEI DER MECHANISIERUNG VON DER GEWINNUNG

Einige jugoslawische Bergwerke haben in den le tz ten Jahren beim

Buntmetallerz e ine Mechanisierung der einzelnen oder a l l e n Phasen

vom Gewinnungsprozess durchgeführt. Hier wird eine Übersicht nach

Phasen für e in ige B l e i - und Zink-, Bauxit- und Uran-Bergwerke g e -

geben (Tabelle 1 ) .

(1) "Rudnlk" - Rudnik (Pb-Zn)

In Anwendung sind zwei Abbaumethoden:

- Kammerpfeilerbau von oben nach unten (Abb.1) und

- Tel i sohlenbau mit offenem Abbau (Abb.2).

Otese Nethoden werden bei festen Arbeitsmittel angewendet

(oc • 80 - 120 MPa).
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t Видней .RmMk*-AbtauMtliode KammenXatartau
in harizomaicn Absdiwlten von oben паск unten

Abb 2 всфиИЕ *Яи(Мк'- TeÄKhtanbai
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Dle realisierte Kennwerte sind:

Erz In den Pfe<lern
Erzausbringung
Qual 1tStsverschlechte rung

Vorrichtungsfaktor
Leistungen (Abbau)

KafDer-
pfelierbau

8.27*

5*
2,Uk mm/T

31 T/H+Sch

Tel 1 sohlen -
bau

87*
5,5*

<t,6l im/T

18-19 T/M+Sch

(2) "Niki1С" - Nikšll (Bauxit)

Für die Gewinnung der (nichtigen Erzkörpern wird die Methode von

Те11sohIenabbau angewende t (Abb.3).

Ole Druckfestigkeit vom Hangend-Kalkstein ist a - 63-65 МРа,
und von Bauxit 25 HPa.

Realisierte wichtigere Kennwerte sind:

Erzausbringung: 70-75* (eine QualitStsverschlechterung Ist nicht
zugelassen).

Vorrichtungsfaktor (Im Gestein) 2,5-3,5 mm/t

Leistungen (Abbau) 8-10 T/M+Sch.

(3) "Zlrovskl- Vrh" - Goranja Vas (Uranerz)

FOr den Abbau der Erzkörper mit unregei mlssIger Form werden mehre-

re Abbaumethoden angewendet, aber m häufigsten:

• Abbaumethode mit frontalem Abbau der Flachen Erzkörper (Abb.4)

- HT-1

- Abbauwethotfe a l t offenen Abbau in Sohlen von oben nach unten

n l t stehen lassen von Pfeiler (Abb.5) • ИТ-2
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Bei diesen M e t h o d e n xeroe'i folgenot- E r g e b n i s s e erzielt

MT-Í M T - :

Erzausbringung (%) 78 71
Qual i tä tsversch iech-
terung (%; 2J.5C- 36

Vorr ichtungsfaKtor (rn^/Ti

- im Er? 0,033t" 0.022C

- im Gestein О.'«1- С.'737

Abbaulei stunc; ÍT/ЖЕсг. 2t;

Die Ausnutzung d e r Г-zmasse war r e l a t i v з е п л р . jnö j e t z t i s t .r,

diesem Bergwerk : n der Einführung oer Каретегрт'е i leröat: von unter

nach ooen mi t Versa tz (Abbau mi t Zementversatz) . wo wen dann d ie

ganze Erzmasse abbauen w i r e . Еь i s t w e s e n t l i c h zu betoner., dass

d i e Ausrüstung fu r э ! ' е Arbeitsphasen bei a l ler- Methoden ur<d Afc;-.au

v a r i a n i e n g i e i c h i s t í siene d i e Tabel le 1 ) .

( t ) " S r e b r e n i c a " - Srebrenica (Pb-2n•

In der t yp ischer Ganglager:, t ä t t e "Sreb-er.; ce." i s t f ü r oen й ь г о ^

sehr dünner Erzgange i'C-,30 ^ " 1 > C m), aDer m i t hohem Meta! '• qe'13 1 :

i n Probeneinsatz e ine m e c h a n i s i e r t e V a r i a n t e des h o r i z o t i i e i \ a n -

fTierDôues mi t S e l b s t v e r s a t ľ e i n p e f Ľ n r : ÝAfct.ô). Das t r ; j r . ; d j f

Nebengestein s ind i n der Repel f e s t .

Neben der V a r i a n t e vo-"' D r u c k l u f t b o h r e " w i r d _ici7t o<-: ' . • • ! f

oer Anwendung von e i e k t r o h y d r a u l i scherr A n t r i e b f ü r B^ •. - • ;-

e r t .

E i n i g e Kennwert.' am Arifai.'' ч е г Arv.viľvJung o i c s ť r ?••;:

* 3 . ^ •.*.•••
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Abb. 5 Bergwerk J i rank í « t i ' - AbboawOwdt tei offmm
A*rt*otf in SOMBTI von oben noch unten mit M I M
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Forde menge (2 Flügel) 1250 TV«onat

Abbauíefstung J T/H+Sch

(5) "Trepca" - Stárl Trg (Pb-2n)

Oas Bergwerk "Trepca" - Stárl Trg wendet schon mehr Jahrzehnten

als Methode den horizontalen Firstenbau mit trockenem Versatz an.

Im Verlauf ist die Modernisierung, die bald alle Phasen vom techno-

logischem Abbauprczess umfassen wird (Abb.7) mit der Einführung mo-

derner Ausrüstung wie folgt:

- Die Abbau Vorrichtung wird so ausgeführt, dass man

den Zutritt der Ausrüstung mit Selbstantrieb und

Ihren Verkehr zwischen den Abbauen ermöglicht.

- Das"Bohren wird mit elektrohydraulischen Bohrmaschi-

nen (Bewegung mit Diesel-Antrieb) durchgeführt.

-Die Sprengladung soll mechanisiert werden, wenn man

Sprengstoff in Patronen oder als ANFO verwendet.

- Das Laden und die AbfSrderung am Abbau wird mit Elektro-

oder Diesel-Lader (mit Schaufel Inhalt 0,5-1,0 m?)

durchgefQrt.

- Der Ausbau (dei Firstensicherung) wird mit Verankerung

durchgeführt.

- Der bestehende Versatz mit trockenem Versatz wird mit

Hydroversatz «us Flotationsberge ersetzt.
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123

Г\

HOP еигамхЕяинм i*e wcnen «тжсге
UO» CHIMfcSSEmMOS U O «ETTER «UF)WEH

ZU «tm«!ZAl*H«CN
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Für die Auswahl der Ausrüstung und den technologischen Prozess
hat der Verfasser Untersuchungen and Forschungen Ober die Optl-
mierungsmogtichkeit des technologischen Prozesses beim Abbau
für die VerhSInlsse der Grube "Trepča" - Starl Trg nach dem
Kriterium алт gerigsten Kosten ausgeführt.

Der allgemeiner Ausdruck für die Kosten der anwendbaren Aus-
rtl s tu ng s Systemen für 6 Phasen vom technologischem Prozess
(Vorrichtung, Bohren, Sprengen, Laden-Abforderung, Ausbau,
Versatz) Ist:

luk " A * C * ľ * k + (DI n/T)

wo:

P - ErzkorperflSche die man in Laufe eines Jahres
Abbaut (m2/Jahr)

к - Formkoeffizient vom Querschnitt des Erzkörpers

A.B.C - Koeffizienten die von den Verhältnissen der LagerstS-

tte, der Abbauart, der Materlainormativen, der Energie,

der Arbeitskraft und anderen abhSngen.

Die geringsten Kosten kann man realisieren, wenn man Jahr-
lich ein' Erzkörper der FlSche (я2) abbaut:

In der Abbildung S sind dl* Kostenkurven fOr das bestehende System
(SZ) und fQr eine der möglichen Varianten moderner Ausrüstung mit
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Abb. 8 KoMenkurve für dm Abbou noch der Variante S* LVI

Г к 1СИС
» К м 1 и * и г « » für den Abbau ven Erzfcörpen nit

« r a r Flucht von 4000m» ( K - 4 . N - t )
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Selbstantrfeb (L V () darcer tei I t . In der AfctJľlung 8 i s t des Kcs-

:enverhal tnis für das gegenwärtige Ar!>ei tssystem (SZ) und fur me-

hrere Systemen moderner Ausrüstung mit Selbstantrieb mit den aus-

gedruckten Kosten für e i n Abbau (oder einer Gruppe von Abbauein*

heften) bei dem man zum Beispiel J S r l t c h 4000 m Abbaut liehe ab-

baut, d a r g e s t e l l t . Aut diesen Kostenkurven kann man sehen, wie die

W i r t s c h a f t l i c h k e i t der Anwendung von einer Mechanisation bei der

Abbau techno log! e be re. v í u Igt i s t .

SCHLUSSFOLGERUNG

Die Gewinnung von Buntmetallerz wird immer schwerer und teuerer,

sie wird in immer grBs»eren Teufe mit ungünstigen technischen Ver-

hältnissen und s t e t i g e r Verminderung vom M i t t e ' m e t a l I g e h a l t in

Erz durchgeführt. Auch eine Reine von anderen f ^ t o r e n haben auf

die Erhöhung von Abbaukosten (die Prsise von M a t e r i á l e n . Energie.

Aroeiгькгг<4 und ändert) ihren Einf luss. Deshalb wird m*- otr

Einführung moderner Mechanisierung a l l e r Phasen des techno i ос i sehen

Prozesses bestrebt die P r o d u k t i v i t ä t zu erhöhen und die Abbaukor-

sten vermindern. D a r g e s t e l l t sind a l s Beispiel e l n l o * jugoslawische

Bergwerken die inre Projekte der Mechanisierung r e a l i s i e r t haben.

und einige d i e im Gange der Einführung neuer Erzgewinnungstehnolo-

gien sind.

L I T E R A T U R

II Je 2.: Darstellung der Gewinnung vom Erzkörper G.. in der

Grube "Rdunik"

"Rudarskl glasnJk" 17 (1978/1)

Spasojevič Lj., Vasiljevič S.: Beitrag zur Untersuchung der Ver-

vo II kommung von Abbaumethoden im Bauxit under den

Verhältnissen der Srube "Block! stan" - NikSič

"Rudarski glasnlk" 1986/3



127

Spasojevié L j . : Abbaumethoden im Uranbergwerk ľ l r o v s k i vrh, Bulle-

t i n aes wissenschaftlich-technischen Rates für

die Gewinnung von SuntmetalIsrze Nr. H / 8 5

Spasojcvic L j . : T e c h n i i c h c - w i r t i c h a f t l I c h e Analyse der Anwendung-

smägllchkclt moderner Ausrüstung bei Verrichtungs-

und Abbau-Pro«»» In der Grube "Trepfa" - Stör!

Trg, Rudarski I n s t i u t . aelgrad, 1987.-

-v i
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P o t n á ш к у



12?

Zng* Koller Iven, BS Prievidza, ČSSR

1.0 e v o o

Po útpeinaj elektrifikácii prepravníkoveho na-
kladača PNE 1700« »a dostala do popredia otázka vy«
voja prapravnikového nakladače • naxlealnou iírkou
1250 ша • elektrlekýa pohonom* Prepravníkovy nakla-
dač e tak extrémne «elouiirkou bol požadovaný hlav«
ne pre dobývanie čeati ložísk « aalon«ocnoefou
s relatívne «alymi benakyni chotíbaai. Vývoj také-
hoto praprevnlkového nakladača t elektrifikovanýa
a aj e dieselový« pohone* preblehax v rokoch 1982
až 1964. Prototyp elektrickej verzie pod označenia
PNE 900 bol vyrobeny koncom roku 19b4 e nesadaný

k overovacia ekú§kea v zavede ŽB Slovinky* Oleselo-
fikovcna verzia e hydrodynsaickýa pohono« vyrobe-
ná r.obola pre nezáujen ber.ských precovisk aj na-
priek toron, že je konStrukčne spracovaná»

2.0 yf/Op Ať;C\5TR\JKClA PNE 900

Vývoj elcktrifikovsr.é prepravnikového naklada-
ča bol ГзЕ-эгьпу e cielotD dosiahnuť t i e t o základné
parcT'atre t

• l irku stroja msx« 1250 ?ч

- :i I £ v u t i r c ja r>ux. 5500 rra

c i r Г: GOOO N U ,
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з*о комЗгтжСыё RIEŠENIE

PrepYevníkový nekladeč elektrifikovaný PNE 900
/ obr* i/ je nekladač eo stredovým kĺboa s čelnou
•lebo bočné vyklepenou lopotou, • neprlemya hydro-
etetický« pohonoa e elektrickým agregátom napáje-
ný« cez bezpečnoetný kábel, ktorý ее eutonaticky
pri jezde dosedu nevije ne bubon e pri jezde dopre-
du eaaoclnne odvije z bubne*
Konitrukčná neeenle PN6 900 pozoetáve z týchto
základných čeetl i
3*1» Skrine pohonu
3*2* Skrine nedetevby
3*3* Stredový kĺb
3*4« Lopota
3.6. Nápravy
3*6* Kábelový bubon
3*7* Hydraulický rozvod nedetevby
3*6* Hydraulický rozvod pojezdu
3*9* Hydraulický pohon elektrobubne
ЗЛО* Elektrorozvod
3*11* Elektronická výkonová regulácie
3*12* Prevádzková overenie

3«1* Sfcrifta pohonu - ja rleíená oko eaaonoená zva-
rená konitrukcie z plechu 15 м hrubého, ktorej
konitrukcie zebezpečuje dostatočnú tuhosť pri pre-
noee trakčných eil ako aj účinkov prípadnej kolí-
zie e banekýa dielo«• Zadná časť ekrlne prechádza
plynula v «eelvnu ochrannú etrle&ku» ktorá doete-
točne ehránl obeluhu prmd pádom horniny do haot-
noati 160 ež 200 kg z výlky 1 a. V ekrlnl pohonu
je ualeetnený kábelový bubon a pohonoa a ukladá*
боа kábla, nédr* hydreulického oleja« alekeroeo-
toť a Bochanlcký» náhono« hydrogenerátorov* v pred-
nej čaoti akrlne jo aleeto a odparovanou aedačkou
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pre obsluhu s riadiacim pultoa* Predné tetť ekrl«
ne je vybavená štvoricou kotviacich ok pre Capy
stredového klbu, v strednej časti skrine je kotvia»
ci otvor zadnej hnacej nápravy s hydrostatický«
pohonom*

3*2« Sicrifta nadstavby pevná eaaonoaná konštrukcia
z ocelového plachu 16 «w hrubého, plní funkciu
základne pre kotvenle r«aana vyloinika prieaočie-
rych hydroaotorov a prednej hnanej nápravy* Raně-
no výložnlfca lopaty aa skladá lan z dvoch čaatl
prlčoa kosipllkovaný váhový eyetéa vyklápania bol
nahradený priamy« výklopoa lopaty pomocou prla-
•očlareho výklopného hydroaotora* V prednej čae-
tl akrlne nadstavby ja uloženia pra kotvenle
dvoch priamočiarych hydroaotorov zdvihu výložnl-
ka lopaty a v zadnej hornej česti uloženia pre
reaeno výložnika 4t prieaočlareho hydroaotora
výklopu lopaty* V zadnaj Časti skrine nadstavby
ja príruba k pripevneniu «tradováno klbu o úchýt-
al pre prleaočlere hydroaotory oervorladenia*
Stredový otvor skrlns nadstavby so ilkao ulože-
nýai púzdraal / proti aaaru tlačnej ally / uchy-
táva prednú hnaciu nápravu s hydrostatický« po*
honoa*

3*3« Stredov» kĺb tvorí odliatok náboja a dutého
hriadeZa. ktoré aú vzájoane epojené otočné poao*
сои krížového velkorozaerového ložiska« ktoré
apolanllvo zachytáva viatky reakcie z oboch ekrln*
Ooraz stredového klbu zabezpečuje otáčania skríň
v horizontálnej rovina o * 42* a vo vertikálnej ro-
vine o í 7°, V spodnej Saetl strodového klbu ja
dvojica ok k ukotveniu prlaoočlaryeh hydroaotorov
eervorladenie* Náboj «tradového kábla ja zakončený
dvoaa aaalvnyal okaal, ktorá sa poaocou dvoch
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zvislých Capov pripájajú k 4rin?. pohonu»

3*4» Lopata parabolického Weru oasdaná v prednej

časti Sirkou naber&ciou ll§tou z «ang ánovej ocel*

eože byť vyhotovená buí e čelný« výklcpoo, alebo

s bocnýa výklopo* na pravú, alebo Xevú »tranu» Lcpe-

ta je v zadnej ceetl vybaveni ae^lvnyai ok«ml( kto-

rýsi ie kotvena otočnými kelenyai čapmi do ranene

výloznlka*

3*5. Nayrayy pre pojazd PNE 900 bol zvolený neprla-

•y hydrostaticky pohon« Medzi hydroataticky« obvo-

do» pojezdu je vložená tradičná náprava, ktorá Ja

prostredníctvo« pnauaetík v atyku a povrchoa ban-

akých cleat* Použitá je eerlovo vyrábaná náprava

a noanoaťou 16 ton uprevená pra tírkovy aodul

1650 M , ktorá d»wa doatatočnú záruku pre bezpo»

ruchový chod роове 8000 hodin plánovanej žlvotnoe-

tl stroja. Náprava a diferenciále« / možnosť vy-

bavenia a uzávierkou / a fcoleeovywl redukcla«l Je

osadená kotúčovými naprlaeoČlnný-nl brzdaal« ktorá

aú odbrzflovaná tiako« «in. 1,3 H*a« Vatupný krú-

tiac 1 aoaent do náprttvy zabezpečuje hydronotor cez

planátový prevod a apoJkovu hrladal« Náprava Je

uepôeobené pre aontáž pneuaacik 10,00 x 20 a »ož-

noaťou použitia ochranných reťazi, vyrábaných

v Třineckých ocellarnlach*

3«6* Kábalovv bubon uletený dvoch guličkových kry-

tých ložiakách zabezpečuje akuauláclu elektrického

bezpačnoatného kábla ao ityral ailovýei žllaal

16 яшЛ « a t * poaocnýal tllaa4. 2,6 a«2 alúžlaclal

k ovládaniu hlavného vypínača k ochrane kábla«

V kábalovoa bubna aú uležené zbereöe «o ityral

hlavný«! • ityral poaocnýal krúlkaal« Súčaaťou
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kábelového bubna Je úklad»ci» zariadenie» ktoré

zabezpečuje rovnomerné ukladanie kábla v štyroch

vrstvách n« kábelový bubon» Pohon ukladacieho

zariadenia Je odvodný z kábelového buDn« reťazový«

pohonom« V kábelovom bubne Je zabudovaný koncový

spínač, ktorý autonetlcky výplne »troj v prípade

odvinutla celej dĺžky kábla okre« troch posled-

ných závitov navinutých na kabelovoa bubne,

3«7« Hydraulický rozvod naatavby v tomto prípad«

hydraulický rozvod lopaty / obr* 2/ tvorený zubo»

vý« hydrogenerátoroe, ktorý dodáva hydraulický olej

dvoj-alebo trojaekiovénu rozvádzaču • nulovou polo«

hou« Hydrogenerátor nasáva hydraulický olej cez

plnoprletocný filter • filtráciou 0,03 nm« Celý

obvod je chránený regulátorom tlaku nastavený« na

14 MPa« Ovládania výklopu lopaty zabezpečuje sério-

vo vyrábaný prlaaočiary hydroaotor H 125/63-800

• zdvih lopaty dva priamočiare hydronotory H 100/50

- 320.

3*8* Hydraulický rozvod pojezdu sa skladá z uza-

vretého hydrostatického obvodu / obr* 2/, ktorý

tvoria regulačný • reverzačný hydrogenerátor spolu

• dvona neregulacnými hyd r ото t o rail* Ochranu hydra-

ulického obvodu • odvod horúceho oleje vykonáva

ventilový blok« Rovnonerné plnenie hydroaotorov

v nápravách hydraulický« olejoa zabezpečuje delič

hydraulického prietoku nezávisí« od zaťaženia ná-

prav« Vysokotlaké hadice do prednej nápravy au

veden« eez otvor stredového čapu« Doplňovanie uza-

tvoaného hydraulického obvodu vykonáva pomocný zubo-

vý hydrogenerátor eez dvojicu spätných ventilov pri-

čoa v obvod* nasávania oleja z nadrie je zabudova-

ný plnoprietočný papierový filter s filtráciou do

lQfM • аю£по&Гои Indikácie ott<pAa znečistenia

filtre«
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S»9. HydraujtickÝ pohyn «Ipfctrobubna j« dávený do íi~
nnostl po zoillapnutl pravého pedálu t*J* jazde do
zadu* Po zofliapnutl pravého pedálu ее zepne alkro~
spínač, ktorý odped zo eervoriedenle / obr«2/ pre-
pojí de neregulje&ného hydroeotore, ktorého krúti*-
ei aoaent Je poeocou prepúšťacieho ventilu nasta-
vaný tak, aby ťažná sile bubne ne kábel nebole vař-
ila ako 1,0 kN* Pri pojezde nakladača dopredu / po
zoilapnutl levého pedálu / ее pohon neregulečného
hydromotore autonetlky odpojí e kábel je z bubne
volne odvíjený« Náhon z neregule&ného hydroeotore
na bubon zabezpečuje reťazový prevod*

ЗЛО* Elektrorozvod ее »klada / obr* 3/ z elefctro-
aotoru V F 200 U 04 • vykono* 30 kW pri otáčkach
1465 za «lnutu* V hlavnej svorkovnici siektroaotore
Je vBontovené pomocná evorkovnice prm pripojenie
ovlédenla e blokovenle* Prepojenie aedzl króžkovýa
zberačoa e evorkovnicou «otora je kábloa* V kabe-
lovou bubne »ú umiestnené évm koncové eplnafi* kto*
ré tvoria ochranu proti óplnéau odvinutiu alebo
odtrhnutiu kábla* Ak «a kábel odvlnle natolko« im
vypne prvý koncový epinoč vypne ej stykač* 8 ne-
kladačo« «ožno eite aenlpuloveť pri stále stláča»
noc splnacoa tlačítku* V prípade jazdy do pradú
odvlnie sa ffsXil závit káble z bubna a vypne sa
druhý koncový splnsč a etykeč už nezapne*
Nevýbuiný stykeč NH typu X88 3P0 zebezpečuje spína-
nie prívodu prúdu k elektroaotoroa* Stykač je vyba-
vený ochrenýa relé typu EZOR 2 a enlaečoa ťahu káb-
lelje uaieetnený ne vyhradenoa etenoviitl «iao stro-
je* Oevetlenie stroje prednými a zednyai svietidla»
•le je napájané napití« 24 V, ktoré dodáva transfer-
•átor z »60 V~/ 24 V<v«
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3«11. Elektronické výkonov A reputácia. / obr» 4/ za»
bespečuje ochtenu elektromotora proti preťaženiu v
určitých režimoch činnosti, nepr. pri Jezde vpřed
e súčasnom naberaní lyžicou* Merací transformátor
vo svorkovnici motora sníma veZkoeť prúdu Jednej
fáze« Napätie aerecleho transformátora je dvojceat-
ne usmernená diódami e áalej filtrovaná« Potencio-
meter vo výkonovej regulácii Je nastavený tak, aby
napätia na Jeho vývodoch zodpovedalo žiadanej hod*
note prúdu elektromotora* pri ktoroa ea otvára
zenarová dióda a do ovládačov pojazdu sa dostáva
nap*tla zmenaená l#n o powern« aalý úbytok na tran-
zistore Vr 3» Ak prúd elektromotora prekročí hodnotu
zodpovedajúcu nastaveniu potenciometra R4, otvorí sa
dióde VO б a cez ňu a odpor II 6 tečie prúd do bázy
tranzistora VT1, ktorý sa otvorí« Na jeho kolektore
poklesne napätie a kondenzátor C3 aa prestane nabi»
Jeť, pretože dióde VO 6 Je polarizovaná v závevnoa
amera« Počas určitej doby« danej príslušnou časovou
konitentou sú tranzistory VT2 a VT3 eSte otvorená
a ak preťaženie trvá dlhil čee, uzavrie aa VT2 a VT3
vybitím kondenzátora C3. Uzavretím tranzistoru VT3
poklesne napätie pre ovládače ER 1 a AR2, čim sa
zmenil alebo klesne na nulu prúd cievok U a L2«
Tento obvod teda unožAuje krátkodobé preťaženia
elektromotora vyasla, než zodpovedá hodnoto nasta-
vanej na potenciometri R3 otvorí se tranzistor VT4,
cez ktorý aa kondenzátor C3 vybíja ovela rýchlejšie
naž cez bázu VT2«

3«12« Prevádzková overenie

Prevádzková overenie prapravnlkového elektrifi-
kovaného nakladač« PNE 900 bolo vykonaná na závode
2fe Slovlnky v bloku 271-1 pri odťažbe horniny strie-
davo z dvoch pracovísk na Jednom obzore« Súbežná



na podobných pracoviskách pracovali zásobníkové

nakiaceče e pneuciaticky» pohonow HIS IP a t et

bolo «ožne vykonať eer*Ojr*é porovnanie výkonov

týchto dvoch Mechanikov«

Směnný výkon - priemerný výkon zásobníkového nakla-

dača s pneumatický» pohonom MIS IP v pôdnienkaeh

2B Slovinky ea pohyboval okolo 104 ton* V podok-

mych' podmienkach doceňoval PNE 900 výkon 129 -

164 ton čo je zvečéeníe výkonu o 26 - 40 X«

Energetickí náročnosť - spotreba energia vzduchu

pri zásobníkovom nakladači s pneunetickyn pohonom

MIS IP je A.24 kWh na jednu odrazenú tonu* Spotre-

ba elektrickej energie u PNE 900 aa pohybovala od

0,76 kW/t do 0,44 k*/t z čoho vyplýva že «potreba

elektrickej energie je u PNE 900 o 5,5 až 9,6 krát

nižšiu než spotreba energie u MIS lA. 3edna tona

odťeženeho aaterlólu u MIS IP Je zeťežená čiastkou

1,869 Kca z» energiu priíoa pri PNE 900 je to len

0,19 Kča za elektrickú energiu.

Zníženie objemu prác - razenie prípravných odťažbo-

vých chodieb pomocou PNE 900 Je «ožne v aenilch

profiloch bez prlbíerky bočných hornín znenslť

objem prac až o 32 %» Urýchli »ш tý» postup prípra-

vy blokov* Akčný dosah nekladete umožňuje zvačSlť

dĺžku dobývaných blokov a týa znížiť počet vertikál-

nych banských diel*

Preprevnikový nakledaS elektrifikovaný PNE 900 v

jeden a pol ročnej overovacej prevádzke dokázal, že

je dobrým pomocníkom bani* 3a dostatočne výkonný

a spolehlivý pričoa neznečisťuje pracovné prostre-

dia a poskytuje obsluho dostatok pohodlie a bezpeč-

nosti«
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4*0 Technické údaja i

Olžka / ••/ 6160
Sirke / •«/ 1250
Výtka / aa/ 1990
Svati« výtka / aa/ 210
Rozvor koltaa / «a/ 1660
Max* výika prl zdvihnutej lopata 1030
Možnosť daaontovanla na £«atl za
ú&eloa dopravy do baňa šachtou <

ilrka / ••/ ' " 1250
vý&ka / aa/ 860
dlžke / ал/ 2600
»Írka lopaty / aa/ 1250
•topovy poloaer zatáč« vonkajil/aa/ 3050
-"- vnútor«/aa/ 2000
obrysový poloaar zateč« lopaty /aa/ 3520
vysýpacl uhol/o/ 40
výkyv rénov vo vertikál« rovina /o/ • 4 2

výkyv ránov v horizont« rovina /o/ - 7
noalnál« obaah lopaty Calnej /a3/ 0,9
navŕtaný obaah lopaty a boCnýa vý*
aypoa / вЗ/ 0 #7
noainálna noanoať /kg/ 2000
aax« ražné alia / Na/ 54000
ш*я* rýchloať / кщ/hod/ 6«1
atúpavoat prl práci / o / 8
atúpavoať prl áoprav /o/ 15
brzdný a klon parkovacej brzdy /o/ 20
Slaktroa« typ VF 200UCO4 výkon kW 30
otáčky al aetoré Ц/mln Ш6
napátia V 380
tlak v hydraul« obvoda lopaty /MPa/ 14
tlak v hydraul* obvoda pojezdu /MPa/ 35

dlžka kibla na bubna / n / 70
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P o t n i m k y :



Pavel M a r e č e k , UD Dolní Rozinka, k.p. ČSSR

SOUČASNÝ §TAyyíyg3EA?R0V0Z^:'gyYyŽíyÄNÍ_LEI*V[.H_f:1ECriANTZACNÍCH

1. Úvod

V úvodu se nebudu zabývat popisem zařízeni lehké mecha-
nizace vrtání značené symbolem VS (vrtací sloupy) používané
pro mechanizované vrtání v malých důlních profilech neplynu-
jících dolů bez neoezpečí výbuchu metanu dle ČSN 34 14 10
či. 122a. Popis tohoto zařízení je uveden ve sborníku přednášek
sekce .Ttecnanizace důlního provozu z roku 1985 na straní:
131 až 144.
Chci vás však seznámit s výsledky provozního využívání
této mechanizace, její modernizací a Sw> současným staveni
vývnjn.

2. Modernizace vrtacích sloupů VS-1

V roce 1985 byla KP UD v Doiní Rozince připravován»
modernizace vrtacích sloupů VS-1. Tato modernizace byla
schválena státní zkušebnou č. 214 VvUÚ v Ostrave-Ftadvanicírh
a je prováděna v rámci středních a generálních oprav vrtacích
sloupí') VS-1. V současné dobo bylo již modernizováno více ne i
150 souprav. Náklady na modernizaci, je-lt souprava opatřena
podvozkem, činí 11 700,- Kčs za jeden kus.

Modernizace vrtacích souprav sestává z dodatečné montáže
přídavných prvků na stávající vrtací sloupy VS-i.
U použitých přídavných zařízeni je v max. míře využito
komponentu, které byly součástí původního vrtacího sloupu VS-1.
Vrtací lafeta sloupu je doplněna vodítkem s posuvovým pnou-
válcem, který umožňuje posuv lafety ve vodítku v délce
723 mm. Síle přítlaku pneuválce dosahuje max. 1660 N/0,5 t-Га.
Při vratném posuvu je max. síla na pístnicl posuvového
pneuválce 1300 N/0,5 MPa. Vzhledem k temu, že přítlak odvozený
od pístu vrtací lafety je v obou směrech stejný (1400 N/0.5 MPa),



je posuv celé vrtací lafety při dor--:?dnéro posuvu vyvážeti.
Při zpětném oosuvu se vrací oo wrhczí polohy nejprave vrt.
kladivo э potom celé vrtací laíeta. Toto utnořnilo Drope; A t
rcľvcc tlakového vzduchu pro posuv vodicícn sani vrtacího
kladiva x posuvového pneuválce a přítlak ovládat jedním
redukčním ventilem.
Vcoítko lafety je opatřeno na jedné straně držákem přívodní
naoice vzduchu к vrtacímu kladivu. Druhá strana vocítka
je odstřena 5věrnou objímkou pro tělsso posuvového válce.
Tímto provedením je nožné seřídit polohu vrtací laíety
vzhledem k ose rozperného sloupu.
Spodní část vodítka je opatřena připejovacimi plochami
umožňujícími snadné nasunuti celé vrtací lafety ne objímku
lafety a její aretaci výsuvným čepem.
Objímka lafety je rovněž novýoi (Jílem, který nahrazuje stávají-
cí objímku a to bez úprav třecí kuželové fcrzdy i bez úprav
stávající posuvné objímky umístěné na posuvném válci rozperného
sloupu.
Vrtací lafeta se na tuto objímku pokládá seshora a po zasunutí
vodítka se aretuje výsuvným čepem, který je součástí objímky.
Předpětí třecí kuželové brzdy je seřiditelné pákou umístěnou
na čele objímky.
V zadní části lafety je shodným způsobem jako u původních
sloupu VS-1 uchycena přípojka II nového provedeni, která
je osazena ovládacími prvky pro posuv vrtací lafety, spouštěním
vrtacího kladiva a tlačítkovým ventilem pro pneumaticky
ovládanou změnu výšky vrtací lafety.
V případě, že uživatel nepožaduje přepravní podvozek, je
připojovací otvor tlačítkového ventilu zaslepen a tlaCítkový
ventil je připojen na pneumatickém rozvodu rozperného sloupu
sterým způsobem.
V tomto případě aretační objímka posuvného válce rozperného
sloupu a jeho opěrná patka zůstávají nezměněny.
Pozaduje-li uživatel přepravní podvozek, urči jeho provedení
dle druhu přepravy (bezkolejová, kolejová).
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V případě kolejové oreprav- udá uživatel rozchod kaleji

а orientaci rozperného slcupu vůči vrtací lafete vpravo

пезо vlevo cJanď ve smeru vrtání.

Prepravní podvozek pro bezkolejovou topravu je opatřen

bant3"io,ými bezdušovými koly 16" x 4" (d 400 mm) otáčejícími

se společně na pevné nápravě. Max. vnéjrí šířka por!vu?-u

je 55C nn a rnzpěrný eloup je vždy uchycen vpravo v z1"! Leden

к vrtací lafetě. Toto a:r\t:-<ení snižojs těžiště celé soupravy

při preprave a kola •. *aje~ně spojaná зечпои nápravou usnadnu-

jí oojeia soupravy v nerovném terénu.

Pro kolejovou aopravu jsou montována nezávisle ее r. táce jící

kola s plnou pryžovou obručí, opatřena vodícími rákrj?ky

a ustavena v požartovi.aroni rozcr>oau kolejí.

U tohoto provedení je montován závřs rorpěrného sloupu

pravý neOO levý dle požadavku uživatele. Je-li rorpcrnv

sloup umístěn vlevo od vrtací lafety, je při preprave? osa

vrtací lafaty nad osou rozporného sloupu. Tin je i vyže

orientováno téžišté přepravované soupravy a oi-i:i.irdv«i >' p^nO

stabilní. Proto levé provedení ju provaleno pot,;:4 u krleiovť-ho

poo\:Jíku, kdo při přepravo na čoltHi po kolejiifi tt:nto noiiosta-

tcK tiezpúsobuje vážnejší závady.

Zbylá č.i-it přepravního podvozku je uhodne' konstrukrt.1. Je

opatřená pružinou připojenou к i.ivi-jii sloupu tnk, .-c us;nadňuje

na čelbo Dostavení soupravy Uo pracovní polohy. Zóvřs slcupu

aretuje piisuvný váler. rozperného sloupu,jf-li spuitôn do

spodní poluhy. Ti::: je zabráněno otočení sloupu při prrpmu».

Pro tuto aretaci JÜ nutné zaménit stávající artrt.ííní nhjimku

posuvného válce rozperného sloupu za novou, op.itri'nou Ľeju'ni,

který ve spodní poloze válce zapadá do výřezu v přírubě

závěsu. Operná patK3 гогрёгпегю sloupu je v připjde mont...*.:

podvozku rovněž zmenená. Je otočná, co.> uimiíňuje po rozoiux-iu

sloupu otočuní celého podvozku kolťm sloupu tJk, ahy podvozek

nepřekážel obsluhujícímu pracovníkovi, případně mu usnadnil

přesunutí celé soupravy do nové pozice. Změna pozice at.1 děje

po spuštění vrtací lafety do spodní polohy a rozepnutí sloupu,

který zůstane vztyčen.
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'•'. podvozku je rovněž připojen rozvodný rótn, к němuž je
mnntován stávající oleiovač MZ-2C s připojovacím Mrdiem
pro kuželovou ořípojku se závitem Rd 40. Přípojka má vestavěné
bitkc pro zacnycení mechanických nečistot z tlakovzdušného
rozvodu.

2.1 Dosažená zlepšeni moaerr.izaci VS-1

Takto provedenou modernizací bylo dosaženo:
a) širsíno využití v důlním provozu. V našich podmínkách

je možné takto mechanizovat 20 X dobývek.
b) V maximální míře bylo využito stávajícího používaného

zařízení.
c) V případě užití podvozku lze přepravovat vrtací sloup

spolu s vrtací lafetou bez demontáže na pracovištích
Ьег kolejí i s kolejemi o rozchodu 450 až 600 mm.

d) Přeprava zařízení vcelku bez demontáže zkracuje vedlejší
časy před a po operaci vrtání na minimum.

e) Pneumatický posuv vrtací lafety odvozený od přídavného
pneumatického válce usnadňuje manipulaci s vrtací lafetou
a zkracuje potřebný čas pro vrtání.

f) Spouštění vrtacího kladiva z místa ovladače umožňuje
zastavení nebo snížení výkonu kladiva při výsuvu vrtací
tyče, což prodlužuje životnost vytahovacího třmenu
(zámku vrt. tyče) 8 snižuje spotřebu tlakového vzduchu.

g) V případě, že je souprava opatřena podvozkem, je změna
výšky vrtací lafety ovládána tlačítkovým ventilem z místa
ovladače vrtací lafety, což usnadňuje manipulace s vrtací
lafetou při změně vrtu.

h) Sestavení sloupu s přepravním podvozkem usnadňuje manipulaci
se strojem při změně pozice rozperného sloupu.

2.2 Využití dosažených výsledku modernizace VS-1

Uvedené výhody získané modernizací vrtacích souprav VS-1
v našem KP a získané zkušeností byly respektovány i výrobcem
tohoto zařízení ZDM Příbram při inovaci těchto sloupu.
Inovované sloupy s levým závěsem budou opatřeny posuvnou
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u v zrcatílo.?1* prevedení tak. ie nedcjoe k zvýšení

těžiště soupravy pri oŕepravé.

2.3 Sal si зтегу vv'vcy;* VS-I

Provoz inner rechar,i73ce vrtán; ve snaze cfcaařinout

jejího využití i r,j isech našich doftývkácr Deze změř; aobvva-

cícfi metod je na našem KP veln.i pečlivé Fledovár.. Ze získaných

poznetkú byly vytčeny i hlavní cíJe 'SeJšího vývoje téte

lehké mechanizace při produkčním vrtání. Které lze rozdělit

na daiěí zlepšení technických parametrů stávajících fnodernizo-

van\'cn souprav a na vývoj vrtacího zařireru' pro těžko přístup-

né doDývky £ omezenými pracovními prestory.

К dalšímu rlepáeni technických parametrů stáva]ících souprav

VS-1 dojde úpravou v sestavení slrrupĽ o vrtací lafety tak,

že nebude třeba pravého a levého provedení. Spolu se snížením

hmotnosti souprav a zmenšením jejich rozměrů by se rozšířilo

využití této mechanizace « našem k.p. o dalších 10 S dobývek.

"Rovněž bude vhodné přizpůsobit toto zařízení к budování

svorníkové výztuže.

Pro téžko přístupná důlní díla je nutné použít lehké

vrtací soupravy sestávající t krátké vrtací lafety a stabili-

začního prvku (rozpěrrséno sloupu) tak, aby bylo možné

využít mechanizovaného vrtáni již při néstřelu důlního díla

z komína a zajistit spolehlivou ochranu zařízení před

mechanickým poškozením vlivem trhacích prací

3. Provozní zkušenosti s vrtacími sloupy V5-2

Dalším zařízením lehké mechanizace vrtání je souprava

VS-2 určená к budování svorníkové výztuže v malých profilech

důlních děl.

Několikaleté naše provozní zkušenosti s těmito soupravami

lze stručně charakterizovat takto: souprav se užívá prevážni

к dodatečnému svorníkování delších úseků důlních děl, komor

pro remízy, trafostanice a pcd.

Při zátahu stropu pletivem je třeba někdy uchytit pletivo
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i na bocích důlního díla a souprava VS-2 není přizpůsobená
к bočním vrtům. Rovněž není přizpůsobená к budování štěrbino-
vých svorníků.
V případě použití vrtacího kladiva VK-29 vzniká problém při
dálkovém ovládání s jeho spouštěním. Z těchto důvodů к těmto
soupravám montujeme upravená vrtací kladiva PT-36, které jsou

i výkonejSÍ.
Chtěl bych při této příležitosti vzpomenout vrtací kladivo
VKS-26, které bylo pro tuto soupravu vyvinuto n.o. "Pernom",
a které svými parametry velice dobře vyhovovalo provozu
na této soupravě. К sériové výrobě i přes příznivé výsledky
zkušebního provozu prováděného v UO Dolní Rozinka k.p.
i v Ostavě však nedošlo. Změněný smysl otáčení vrtací tyče,
tedy vpravo, který byl realizován u tohoto vrtacího kladiva,
vsak zužuje rozsah využití a je proto vhodnější levotočivé
provedení.

V současné době na pracovištích, kde používáme vrtacích
sloupů VS-1 a kde jsou dostatečné rozměry důlního díla,
využíváme i těchto sloupů к budování svorníku.

Na pracovištích vybavených vrtacími vozy používáme
levnějšího svomíkovacíbo ramena upevněného pomocí sklopného
závěsu na zadní rozpoře bočníc nakladače PPN-1S. Konstrukce
svorníkovscího ramena pro nakladač je blíže popsána v uvede-
ných příkladech praktické aplikace lehkého vrtacího ramena.

4 Lehké vrtací rameno

V malých profilech důlních děl je velmi omezen jak
manipulační prostor při vlastním vrtání, tak i úložný prostor
pro odstavení vrtací soupravy.
Z těchto důvodu bylo vyvinuto lehké vrtací rameno jehož max.
délka ve výchozí poloze je pouze 1 820 mm a hmotnost bez
vrtacího kladiva 45 kg.
Toto vrtací rameno je stavebnicovým prvkom pro vrtací soupravy
přizpůsobované technologií vrtáni. Funkce vrtacího ramona je
zrejmá z přílohy 6. 1, kde ne obr. 1 je toto rameno zná/urno-
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ne ve výchozí ро!сяе s пз obr. 2 je nakreslená závěrečná
íáze vrtání.

•i
 :^П£

Vrtací kladivo „1" s vrtací tyčí »2" je pomocí vodících
saní „3" suvně připojeno к vrtací leíetě „4".
Přední víko vrtací lafety „5" jt spojene s cisínici ,.č"
pneumatackéfio válce «7" v přední části opatrené vodítkem
pro posuv vrtací lafety „B". Součástí tohcto vodítka může být
i připojovací tííi celeno vrtacího ramena, nebo je připojovací
díl ..9" umístěn samostatně ve vhodném místě na tělese pneu-
matického válce.
Celé zařízení je pneumatické s jeho efektivní využití je při
přetlaku vzduchu 0,5 - 0,7 MPa. Minimální provozní přetlak
je 0,4 MPa. Vodící sane ..é' v základním provedení umožňují
beze změny připojení vrtacího kladiva řady VK-22 a VK-29.
Po úpravě nebo změně saní lze připojit i jiná lehká vrtací
kladiva s hmotností do 30 kg, nevyžadující větší přítlak než
1400 N/0,5 MPa, který je odvozen od pístu vrtací lafety „4"
v délce 1 000 mm u znázorneného provedení.
Délka vrtací lafety určuje celkovou délku vrtacího ramene
a může být dle požadavku uživatele snadno změněna.
Typový pneumatický válec ,.7" v základním provedení má zdvih
pístnice 1 150 mm. Je opatřen zdvojeným přítlakem tak, že
dosahuje při přítlaku max. síly 2450 N/0,5 MPa a při vratném
posuvu max. 790 N/0,5 MPa. Zvýšený přítlak je nutný vzhledem
k tomu, že pístnice tohoto pneuválce při dovrchním vrtání
zvedá celou vrtací lafetu včetně vrtacího kladiva s celkovou
hmotností, která v znázorněném provedení dosahuje přibližně
55 kg. Snížený výkon při vratném posuvu (790 N/0,5 MPa)
zabraňuje poškození zámku vrtací tyče při mechanickém výsuvu.
Touto konstrukcí lehkého vrtacího ramena s výchozí délkou
1 620 mm lze dosáhnout celkového posuvu vrtacího kladiva
až 2 150 mm. Každé dalSi prodlouženi zdvihu příkladné o
250 mm (t.j. na zdvih 2 400 mm) prodlužuje i výchozí délku
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vrtacího ramena o tuto hoonotu.

4.2 Příklady praktické aplikace lehké̂ .:. vrt3tího ramena

Jedním z příkladů praktické aplikace lehkého vrtacího
ramena je jeho využití při buoování svorníkové výztuže při
ražbě horizontálních důlních děl, kde je vrtací rameno
kotvené pomocí sklenného závěsu na zadní rozpěře bočníc
nakladače PPN-1S.
Uspořádání je zakresleno v příloze č. 2. Lehké vrtací rameno
„40" je začepováno v otočné přírubě sklopného závěsu „23",
který JB připojen na zaoní rozpéru bočnice „11" nakladače

Dříve jsme к tomuto účelu používali vrtací lafety Vl-1/160
opatřené sekundárním posuvem pomocí dvou bočních pneuválcu
é 65 mm se zdvihem 725 mm. Výchozí délka vrtací lafety
VL-1/160, která je 2 420 mm nám neumožňovala využít tohoto
zařízení v menších profilech důlního díla a rovnčž i omezova-
la volbu geometrie vývrtu pro svorníky. Lehké vrtací rameno
tyto základní nedostatky zcela odstraňuje.

Oalším příkladem jednoduchého spojení lehkého vrtacího
ramena s přídavným přepravním podvozkem připojeným patkou
к pneumatickému válci je souprava určená pro dovřehní vrty
v malých důlních profilech s výškou od 1 900 mm.
Tímto uspořádáním dosahujeme snadnou manipulaci se soupravou,
která rtím umožňuje posuv vrtacího kladiva od počvy dolního
díla až k jeho stropu.
Souprava je uvedená v příloze 6. 3.
Vrtací-kladivo „1" з vrtací tyči „2" je suvne uchyceno
v tělese lafety lehkého vrtacího ráme.* „3".
К zadní Části pneuválce vrtacího ramena je připojená operná
patka „4" se sklopným přepravním podvozkem „5".
Přední část pneuválce ramena tvoří manipulační rukojol,
operka, držák ovladače „$" a objímka stabilizačního
pneuválce *7 M.

V příloze č. 4 Je uvedeno spojení lehkého vrtacího
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ranená s rozperným sloupem a přepravním podvozkem.
Vrtací klaoivo „1" s vrtací tyčí „2" je suvně uchyceno v
tělese lafety lahkéno vrtacího ramena „3".
Přední iá£* ramena pneuválce je spojená pomocí otočné třecí
pneumatické brzdy i,4" s posuvnou objímkou ..5" rozperného
sloupu ,,6". Spodní část rozperného sloupu je opatřena otočnou
opernou patkou „7" a závěsem přepravního podvozku „8".
Centrální ovladač i.9" vrtacího ramena je umístěn v zaoní -Msti
ramena a tvoří i rukojet pro manipulaci s vrtacím ramenem.
Pro snadně postavení soupravy do pracovní polohy na čelbě
a pro uchycení přepravních držadel je určená к tomuto účelu
tvarovaná objímka ,.10" umístěná v přední části rozporného
sloupu. Toto uspořádání soupravy umožňuje po rozepření sloupu
otočit krátké vrtací rameno (1 820 mm) v profilu důlního
díla tak, že lze z jedné pozice rozepření orientovat vrtací
lafetu vpravo i vlevo od rozepřeného sloupu. Tímto zpúcnbťw
je dosaženo žádaného jednotného provedení vrtací soupravy
na čelbe důlního dila, zmenšení její celkové délky a rozšíření
možnosti nudování svorníků.

Lehké vrtací rameno otočnč spojené se samostatným гогрЛг-
ným pneuválcem a přepravním podvozkem úspčňne n.ihratií BIOÍÍ-

téjsí soupravu VS-2 a navíc umožní provádět vývrty pro
svorníky na bocích důlního díla.

Z uvedených několika málo příkladů je zrejnv Široké
využití lehkého vrtacího ramena pro nejrůznější ̂ pťiuohy
mechanizace vrtaní v prostorové omezených důlních puitminkách.
V současné době je výroba tohoto zařízení provjrftVwS
v ZSM k.p. U0 Dolní Rozinka.

5. Zkušenosti s provozem vrtacích souprav VS-ДК

Oalsln ze sériovč vyráběných vrt.tcfch sloupů
důlní mechanizace v Příbrami je typ VS-4K, který je
к provádění v6Jírů průzkumných bezjádrových dovrcNiích vrtů
é b b m a délky až 80 m.
I v tomto pfípodé vynechám popis uživatelům již /гкитПю stroji*
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a seustřeoím se na hodnocení výsledků několikaletého provozu
técrto strojů v našem k.p.
Výkonové parametry této vrtací soupravy lze ve své kategorii
hodnotit jako nadprůměrné. Světití o tom mnohokráte již
překonané oborové rekordy a nízká energetická náročnost
provozu zařízení.

5.1 Změna úvodní tyče pře VS-4K

Velký výkon této vrtací soupravy však klade i nad-
průměrné požadavky na vrtací nářadí. Zvláště negativné se
projevila krátká životnost úvodních vrtacích tyčí, *<terá při
dlouhých vrtech v průměru dosahovala роиге 60 bm vrtů.
Z těchto důvodů byla v našem k.p. soustředěna Dozornost
na řešení tohoto nedostatku. Byla navázaná úzké spolupráce
s procovníky výrobce, SONP Kladno, a zpracován nový konstrukční
návrh úvodní tyče, která je uvedená v příloze č. 5.
Úvodní vrtací tyč „1" se šestihranou stopkou 1" a délkou
159 mm je určená pro vrtací kladivo VKS-45 V, u něhož je
demontována trubka centrálního výplachu. Konstrukce úvodní
tyče j}fc feíená pro boční výplach.

Tote řeí.erií umožnilo prodloužit životnost patky tyče, která
není zeslabená otvorem pro trubku centrálního výplachu.
Část úvodní tyče, která je určená pro vedení tělesa výplacho-
vé hlavy je zesílená na |Í 30 Jim a je broušená. Plnící otvory
jsou zhotoveny v mělkém zápichu a mají rúznoběžné osy tak,
aby netvořily kritický průřez úvodní tyče. Připojovací
oblý závit pro spojník „3" je ukončen zápichem před válcovou
částí, na kterou se nasouvá opěrný kroužek „2", který
v počtu dvou kusů je součástí dodávky úvodní vrtací tyče.
Opěrný kroužek „2" zajiSiuje stabilizaci spojníku v požadova-
né délce. Zabraňuje přenosu nežádouci složky síly odvozené
od sklonu sroubovice závitu, která způsobuje ohyb tyče
v kritickém průřezu, kterým je zápich závitu. Vzhledem k tomu,
že spojník není ne výběhu závitu zaklíněn, usnadňuje toto
provedení manipulaci s vrtacím soutyčím při jeho nastavování
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nebo demontáži. Opěrný kroužek „2" rovněž stabilizuje vý-
plachovou hlavu „20" na úvodní vrtací tyči tím, že zabraňuje
takovému posuvu výplachové hlavy, která by měla za následek
poškození těsnících pryžových manžet „22" hranami plnících
otvorů.
Stabilizace výplachové hlavy na úvodní vrt3cí tyči rovněž
umožňuje v případe havárie vrtu vrtací soupravu odpojit
od soutyčí a tlakovou vodou jej uvolňovat, aniž by byl
ometen další provoz vrtací soupravy VS-4K.
Úvodní vrtací tyč„l" se dvěma opěrnými kroužky „2" je již
vyráběna a dodávána SONP „Poldi" Kladno.
Výplachová hlava „20", která se nasouvá na úvodní vrtací
tyč „1" spolu s opěrným kroužekem „2" před našroubováním
spojn/ku „3" vyrábí ZSM k.p. U0 Dol. Rořínka.
Hadicová přípojka „23" se závitem G /4" šroubovaná do
tělesa „21" může být zaměněná za přípojku jiného provedení
dle zvyklostí uživatele.

Nové konstrukční řečeni a materiálové změny včetně
tepelného zpracováni prodloužily v naňich podmínkách
životnost úvodní vrtací tyie ze 60 bm na 900 bm vrtů.

5.2 ZlepSenf manipulant' se soupravou VS-uK

Z dalších provozních zkušeností se soupravou VS-4K
bych chtěl připomenou zdvojenou montáž bantammých kol
16" x 4" na přepravním podvozku, která se njn» osvědčila
jak při přepravě, tak i při manipulaci se soupravou.

b.i Prodloužení Mvottwsti vrtací lafety Vl-2 soupravy IS-AK

Ve snazo prodloužit životnost tělesa vrtací lafety,
které jo limitováno opotřebením vodícíh pltích pro saně
vrtacího kladiva, provádíme po opotřcbťní ohrtoní tělesa,
jeho* profil je symetrický. Po opotřebení druhé strany profilu
následuje záměna vodících kladek saní za pevná vodítka,
Jejichž tvar lez upravit dle skutočnohn stavu vodících
ploch ne těleso lafety. Tímto postupem zvyšujeme životnost
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tělesa vrtací lafety přj prizkunr>ých vrtech пэ 12 ОС: гк> irti;

-i Zvýšeni bezpečnosti prove:».., v':-4k pfi cloc^cn do

PIT v\šží bezpečnost práce ori diouhých dovrchnicn
vrtech je vhodné připojen: bezpečnostníhc ventilu ns pneu-
matický rozvod kleštin tak, aoy nemohlo dojít к jejich
rozevření v případě náhlého přerušení dotiévky komprimovaného
vzduchu a tím i pfi demontáži soutvčí k jeho nečekanému
výsuvu.

Ъ.Ь Návrh vrtac: snupraťv V5-4P

Po rozšíření vrtacích souprav VS-4K dochází stále
častěji к jejich nasazení pro potreby produkčních dovrchních
vrtů. V tomto případe vSak není využíváno velké části
vybavení stroje, které js pro tento účel zbytečné a pouze
zvyšuje cenu a hmotnost zařízení.
Z těchto důvodů byla zpracována varianta soupravy VS-4P.
Vrtací souprava VS-4P je určená pro provádění dovrchních
produkčních vrtů vrtacím kladivem řady VKS-45 (V, W,w -1)
umístěném na vrtací lafetě typu VL-2. Délka zdvihu kladive
je volená öle požadavku uživatele. Nesmí však přesáhnout
1 500 nm.
U vrtací lafety soupravy VS-4P jsou konstrukčně zjednodušeny
upínací pneumatické kleštiny a vodící saně vrt. kladiva.
Součástí zadního víka vrt. lafety je i úchyt ramene přepravní-
ho podvozku. К patce zadního víke je připojená otočná opěrné
patka umožňující natáčení rozepřené soupravy kolem podélné
osy. Tímto je zjednodušena manipulace se soupravou při
jejím nastavování nutném к správné orientaci vrtů. Souprava
je do roviny budoucího vějíře vrtu dopravená v ose důlního
díla a po rozepření zvednutím podvozku a jeho natočením
n 90° je nachystaná pro přesouvání ve zvolené rovině budoucí-
ho vějíře vrtů. Hmotnost vrtací lafety je oproti typu VL-2
snížená. Snadnou manipulaci se strojem při nastavování
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polohy vrtu za jistuie pneumatický válec tí 120 x 125, který
spojuje rameno pocJvuzku s vrtací lafetou.
Tlačítkovým ventilem umístěným u manipulačních držadel
se ovládá zvedání vrtací lafety do svislé polohy.
Trojbodové podepteni umožňuje i vychýleni lafety od roviny
podélné osy ustaveného stroje při minimálním fyzickém zatížení
obsluhujícího pracovníka.

Ukotvení soupravy mezi počvou a stropem důlního díla
zajišíuje typový rozperný pneuválec a 65 x 1 150 se zdvojeným
přítlakem dle čs. patentu, který je používán u všech strojů
řady VS. Bezpečnost rozepření je jištěná bezpečnostním
ventilem tak, aby nedošlo k pádu rozepřené soupravy i při
náhlém přerušení dodávky stlačeného vzduchu. Ovládací ventil
rozperného sloupu je rovněž umístěn v prostoru manipulačních
držadel a to tak, aby nemohlo dojít >< jeho přestavení pádem
horniny.
Manipulační držadla jsou uchycena svěrnou objímkou na vnějším
průměru rozperného pneuválce a s tělesem lafety jsou spojena
suvně vodítkem. Toto provedeni umožňuje přizpůsobit výsku
manipulačních držadel výšce obsluhujícího pracovníka.
Připojení rozpomene ,*..'.ze v jeho spodní části je provedeno
nasunutím válce na strceicf patku, která je součástí zadního
víka vrt. lafety. Rozperný pneuválec je v tomto místě zajištěn
pouze jediným Šroubem. Toto provedení v max. míře usnadňuje
demontáž a montáž rozperného válce při jeho případné poruše.
Výměna vodícího pouzdra nebo stěrači manžety pistnice rozperné-
ho válce se provádí bez demontáže válce, pouze vyšroubováním
jeho hlavice a objímky opěrného hrotu.

Rovněž je svěrnou objímkou na tělese rozperného pneu-
válce uchycená přípojka rozvodných hadic umožňující najednou
připojení celého pneumatického rozvodu, rozvodu vody včetně
připojení vrtacího kladiva z ovladače umístěného mimo vrtací
soupravu v bezpečném e vhodném místě pro obsluhu.

Pro snadnějSí manipulaci se strojem při přepravě ve
ztížených důlních podmínkách je sníženo těžiště stroje,
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snížena jeho hmotnost a podvozek je opatřen zdvojenou montáží
bantamových kol, čímž je rozšířen rozchod kol.
Příslušenství tvoří přepravní držadla, která se nasunují
do středících otvorů pod kleštinami. Tyto otvory rovněž
slouží pro nasunuti stavitelné opěrky vrtací lafety v případě,
že by bylo třeba vytahovat havarované soutyčí z vyvrtu silou
větší než je hmotnost celé soupravy a síla rozpěrnéno sloupu.

Přeprava stroje na horizontálních důlních dílech je
možná vcelku bez demontáže vrtacího kladiva a to ručně nebo
v závěsu za lano vrátku. Při vertikální přepravě komínem
je třeba vrtací kladivo demontovat a rameno podvozku spojit
pevné s tělesem vrt. lafety. Opěrný hrot nesmí být nasunuty
v pístnici rozperného sloupu. Ovladač se přepravuje samostatně.

Konstrukce soupravy V3-4P umožňuje využití stroje
v profilech důlních děl s výškou pro rozepření 2 050 - 3 900 mm.
Max. přepravní rozměry stroje jsou:
šířka 750 mm, výška bez vrt. kladiva 630 mm, délka je dána
délkou užité vrtací lafety min. 2 010, max. 2 610 mm.

Uspořádání vrtací lafety s přepravním podvozkem a opěrnou
patkou v zadní části lafety umožňuje orientovat střed otáčení
vějíře vývrtu až na počvu důlního díla.

6. Závěr hodnocení zařízení lehké mechanizace vrtání

Omezený rozsah této přednášky nedovoluje uvést dal Si
aplikace stavebnicových prvků lehké mechanizace vrtání.
Ze získaných poznatku lze však konstatovat, že vyráběné
zařízení tvoří základní sortiment komponentů stavebnicové
řady pro'vrtací soupravy sestavované tak, aby co nejlépe
vyhovovaly zvolené dobývací metodě. Pro realizaci tohoto
programu však dosud není vybudováno pracoviště, kde by bylo
možné pružné reagovat na specifické požadavky uživatelů
této mechanizace. Vadí tomu Jednak neatraktivní kusový nebo
malosériuvý charakter výroby a spiel cenových předpisů
komplikujících stanovení ceny nového výrobků Účtovaného
cizí organizaci.
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V podmínkách našeho k.p. UD v Oclní Rozince mane vytvořeny
uspokojivé rredpokiasy jak pro další vývoj této mechanizace,
tak i pro vlastní realizaci různých modiííkací tohoto zařízení.
Z těchto důvodu se nám podařilo zcela mechanizovat vrtací práce
na véecn horizontálních důlních dílech v úrovní pater.

Stávající technické zařízení з získané poznatky nám
umožni mechanizovat vrtací práce na 30 % dobývek, aniž bychom
museli přizpůsobovat metody dobývání užité mechanizaci.
Pracovní podmínky na zbývajících 70 % dobýve« jsou tak speci-
fické, že nutné vyžadují i individuelní provedení vrtacího
zařízení. Této problematice v současné dobé věnujeme největší
pozornost. Dalšími z našich vytčených úkolů je úprave vrtacích
lafet i pro mechanizované budování štěrbinových svorníků
a mechanizované vrtání na vertikálních důlních dílech. Realiza-
cí tohoto programu zcela odstraníme vliv vibrací na zdraví
pracovníKj v našich důlních závoaech, což je naším hlavním
úkolem.
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Ing. Zdeněk E e a z 1 £ č e k, RD Příbram

VÍ7CJ ĽVZZiCS PfeHAZCVACÍCH IÍAXLADAČL' V ?.Г- ?в*5

Cílem všech prací он vývoji dSlníeh nakladačů,
který probíhá na ßD prakticky po celou dobu výroby
tohoto zeřízení, je získání důlního přehazovacího
nakladače ne kolech s obsahea lžíce 21C litrů, elek-
trickým poceném а bezdrátovým dálkovým ovládania.

tJkol je to rozsáhlý a proto byl rozčleněn do ně-
kolika etap.

írvr.i etapa

Konstrukční řešení nakladače kolejového a obsa-
hem lžíce 210 1 a pneumatickým pohonem lamelovými mo-
tory. Podrobná infomace o konstrukčním provedení by-
la podána па minulém ročníku sympozia.

Cílem bylo získat a ověřit spolehlivé e trvanli-
vé převodové ústrojí obou hlavních skupin stroje - te-
dy pojezdu a nakladení, uložené v ocelolitinových
skříních s dokonalým utěsněním. Převody jsou konstruo-
vány pro vstupní otáčky cca 3000 ot./min. Vstupní vý-
kon 10 kW.

první etapa je dnes za námi a máme к dispo-
sici již první výsledky z ověřovacího provozu. Bylo
nutno přepracovat letmé uložení mezikola ve skříni,
které se jevilo jako slabé míato převodu pojezdu. Roz-
sáhlá polemika byla vedena u vcelku nové koncepce eer-
vonatáčení, kdy řežení umožňovalo natočení a zajiště-
ní korby brzdou v kaSdé poloct natočené lžíce. Nevý-
hodou tohoto řeSení byla vcelku slabá razance brzdy
a dále rozkyv korby v« středové poloze« způsobovaný
svlačitelností vzduchu. Při zkouškách bylo zJistino
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že použité larr.elové no tory ca;* í dos toteny v víc on při

tlaku cca С ,5 MPa, při pokle:;u tlajíu v jak pararre-ry

rychle klo:;íi,'í a při hodnotě pod 0,4 ľ.'.Fa je zejména

záběrový iricmzr.t nedostatečný* Z tchotc dJvodu bylo

přistoupeno к užití motoru VU«I 16, jehož parametry

a zejména citlivor t na pokles tlaku jsou pro provoz

stroje výhodnější. Současně bylo třeba upravit pře-

vodové poměry pojßzdu i nn'il'ič.-.rd , aby byly dodrženy

rychlosti a tía: i výkon stejný jako u původního pro-

vedení fIL 21.

et яра

Se§er.í se týká úpravy konstrukce podvozku nakla-

dače pro bezkolejovou dopravu» ffeaení vychází kon-

cepčně z provedení nakladače NLP 15, kdy převody po-

jezdu jsou řešeny sar.ujtatn?: pro každou otrtnu nakla-

dače« Korba je pevně spojena л podvozkem a nakláda-

oí úatrojí bude shodné s nakladučerc IJL 21. Manipula-

ce в nakladačem - tedy jeho řízení v dole, je zajiš-

těno pomocí sférického rozvaděče, který součarn? ovlá-

dá jízdu vpřed i vzad a otáčoní stroje. Otáčení je

řešeno "protichodem" - tedy opačným tunerem otáčení

kol nu stranách nakladače. Tato fáze řeaení Je ve

studiu zpruccvúní vatupní studie*

El^ktrohydrnulickv nakladač ľll ?1 E

Jedná se o nejobtí5n5j?í čánt řeuení, kdy od do-

sud bSSnS užívaného pohonu pneumatickými motory, a€

pístovými nebo lamelovými, přecházím« nn hydraulic-

ký pohon я užitím elektromotoru jako primárního zdro-

je enirgie. Vlaotní pohon jednotlivých nkupin zabez-

pečují hydromotory napojené na oentrtílní hydraulický

agregát* Nakladač Je vyrábSn pro rozchody 600 -

900 mm.
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Xc-ns-rrukor.i ;•-.šeni r.al'lacsače urolŕíu,-.e nakl.K^u
ve stísr.'-n.ver. d i; 1 ;•._;.'. prti-..с •.::'. t í OÍÍ а t ř i :••-;. *•:.i r.^a-
serr.ích dbl es ас- ÚJ:-.;r.u í " , p ř i n:s~. p ř í -';. •.':.. ; . ; ; .>i-
HU 1" 6. r l r i ^ Ď I r . í SV"; 1 ": vvlc€ Z5CC L̂"i .".•:• ̂ I hlílV-U
kole jn ice а s t rcper . . llir. '.~.čLr.i ř í ř k e d;'lc г..-si cvt
215C' г л . Hazi-.siní ££ře г • -'г, ^a.^ladačť? ^e 1^70 г л .
S t t j i d a r m í proveier. í nt-jri^i. " e .-e_Jľ.c-íí;;..je ^eho :rf-
v c : v prosTorárr. se svýienvr:. n&£•*•:.сečín vvbucr.u., dle
5E:: 3-е I 4 1 C

Lctrá funkce nskledeče jp z a j i š t ě n a áo n a x i s á l -
'.:' i u z e v c e t i аь-ter iálu 30C гла. ? ř i v ě t í í c h »ruspch,
яргс- l e p i v í ^ n!£teriélu výl:?c naiclaá«íe r;rahle r r l e s i .
Kaxirdlnich vvkoafi 60 ař 7C tur: га nedinu 1ге dc-sih-
nout v cypké hornině dc imsovost i 5C s a .

Jarč zdroá tlakové Kapallr;- jcou použity
fcváročeneratory, poháněné dvř:r.c eiektroraotery uníst»*—
ní=i na nakladači. FctřebnV elektricicí príkon ..о гог-
oěleri na Э k'.7 a 10 k'.V, pričer.ž nen.Xí е!екггоп.г*.ог je
urosten uvnitř korby a porlna plníc í nydrosenerátor,
pracující s tiaker; 3»! *^?a. Tato tlaková kapalina
slcuží jednak pro pir-cní hlevního hydrogererátoru a
jednak ее cest kapaliny odvádí pro pohon natáčecích
válců korby. ^0 odbočky za. plnícím bytírogenerátorejn
Ja zařazen tlakový vent i l , který" irži v plnícím obvo-
du potíebnj' t lak 3.1 й?а a prebytežnv olej přepoušt?'
zpět přes f i l t r do nádrže. Za tlakov<?a ventilem je
eéríovž zařazen dvoucestny" škr t íc í vent i l , kter;5 dr-
ží konstantní průtok oleje do vycijiovacíeh vrflcfl boz
ohledu na je j ich zat ížení . Т£ж je zachována konstant-
г.: rychlost netrčení korby a aéroveň ner.5če doj í t
odlehčením natáčecích válců к pokleeu plnícího t laku.
Ventily jeou unístěny na levé boSnici. Vychylovaeí
v t l c t , které je эй zabudovány po stranách podvozkové
skříně jsou ovládány roavodřžers uníetínyc na levé bo5-
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aid ла levé straně. Pohyb ovládací páky je sousledný
se smyslem natáčení korby* Jestliže je ovládací páka
rozvaděče ve střední poloze, propouští se bezztrátově
všechen olej do nádrže. Použití předřazeného plnícího
hydrogeneratoru je výhodné zejména z hlediska energe-
tického, lepšího rozmístění hmot, spouštění agregátu
a umožňuje umístit do sání plnícího hydrogenerátoru
filtr, který chrání cely hydraulicky obvod před even-
tuálními nečistotami z nádrže. Hlavní hydrogenerátor
e elektromotorec je umístěn na levé bočnici nakladače
a je plněn tlakovou kapalinou z předřazeného hydroge-
nerátoru. Jelikož je tento hydrogenerátor plněn tla-
kem 3»1 MPa, stoupne jeho výkon o 2 kW, oproti příko-
nu pohonného elektromotoru to znanená na 12 k'JÍ. Pro-
tože je použit vysoký plnící tlak, byl použit jako
hlavní hydrogenerátor hydromotor. To zároveň umožňuje,
že při odlehčenou hlavním obvodu pohání plnící hydro*
generátor hlavní hydrogenerátor, který roztáčí elekt-
romotor. V první fázi odlehčeného chodu se akumuluje
přebytečná energie plnícího hydroGenerátoru do kuně-
tické energie kotvy elektromotoru. Po překročení syn-
ohronních otáček ее z hlavního elektromotoru stává ge-
nerátor, který převádí přebytečnou energii plnícího
hydrogenerátoru zpět do sítě. Tin se zároveň odstraní
Jalový příkon hlavního elektromotoru při běhu naprázd-
no, a ze site ae odebírá pouze příkon na krytí elekt-
rických, hydraulických a mechanických ztrát v obvodu.
Hlavni hydrogenerátor pohání přes skupinový rozvaděč
hydroaotor pojezdu a hydromotor nakládacího mechanis-
mu» Tento rozvadiS Je dvojitý a je umístěn na levé boč-
nici, na pravé stráni« ObS jeho ioupátka jsou meohanic-
ky spřazen* a ovládána jednou pákou, pravou rukou ob«
sluhy. To umožňuje rozdělovat hydraulický příkon na
oba hydroaotory podle jejich okamžitého zatíženi. Po-
hyb páky Je soueledný s pojezde» nakladače, tzn., i«
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vykloněním páky ve směru kolejí nakladač pojíždí

vpřed nebo vzad, vychýlením píky k bočnici se lopata

zvedá, vychýlením páky směrem k obsluze se lopata

spouští.

V rozvaděči je umístěn tlakový ventil, který

udržuje v obvodu potřebný tlak 19 I>*Pa a přebytečnou

kapalinu přepouStí do nádrže. Rozvaděč v neutrální

poloze přepouští bezztrátově všechen olej do odpadu.

Ve společném odpadním potrubí je umístěn filtr, let 2-

rý je také umístěn ni levá bočnici, čistí hydraulic-

kou kapalinu od nečistit z hydraulického obvodu.

MakladaS- jeho dva elektromotory s výkonem

3 kV;/142O ir.in a 10 kW/2940 min, je napájen el. prou-

děn 3 60 V/50 Hz» přípoj je proveden vlečným kabela

délky 20 m.

Konstrukční řeňer.í vychází % typu ICL 21. Hlav-

ní hydraulický eerp^át je umis t•*n na levé bočnici

spolu s ovladači a přípojem el« proudu» ?ohonnó řiyi-

romotory pak jsou umístěny na vstupu i-kříní - tody

v min'.?., kde u nakladače NL 21 jsou lar.olové r.otory,

Hádra o obsahu 150 1 hydraulického oleje je umístě-

nu na pravé bočnici«

Po výrobě prototypu а jeho řádném dlouhodobém

ovžření je nutno v dalSí ťáai ře."it rozSiřaní hydro-

pohonu na pnaumutikový podvozek a з tin p̂ojont? i

úpravy natáčení a jeho ovládání, kteró v tomto pří-

padí odpadnou«

Za tohoto stavu bude rnoř.no přikročit к :ш
е2оп\

délkového ovládáni stroje, které je pro některé npe-

clfické r.puooby nasazení nezbytné«

Pro potřeby zavedu Cínov »o. RD n. p« FHbrnr.»
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tylo cpc-čái.-cu s provil: гг. "l.~; z ал;' r • r. řešen? d
drátové ovládání ri&.-ili-.ii-če !."L? 15. Bylo pcužitc -vlé-
dacích e i . ir_pulsů o ra-r "t i 24 V, vedených od ovlá-.-ч-
cí skřínky l i r. к::bel er. ds eiektro:r.acncťl, ř*c-ré p ve-
stavují pŕí-c bouiifctkb OV1-Í-.6ČÚ ne nakla.iaSi. Přesia-
vení jp m^-iít^í, teiy nu pint vychýlení pák, ccb
spoSrltku vodic ke vzniku klopného momentu kolmo na
poňfclr.cu osu nakládače. Po doplněn. : závaží v sadní
části strejc a nál%žit&3i zaškolení r/csluhy mé teto
řešení vvnikující odezvu a uvážu;-ene s jeho zařene-
пз'и do sŕrĹcxé vvror-y. lis. vjastiií j? překlenuta dal-
ší íéze vývoje, tedy drátové dálkové ovlád£Jii s t roje.

Vlastní a konečné řešení dálkového ovlríááaí bez-
drátově čude řešeno v prJbfhu cž 5C let ve vasbe na
pneucíiitikov^ el?ktrohydraulický nakl&čač ľíl? 21 E.
;.ak j iž fcylc popeánc.

Pořítáne 3 výhodným využitie elektrohydraulií—
kých prvků, které re dnes běžně ažívBjí např. v le-
tecké technice. rrofclébe.T. bude volba frekvence ovlá-
dacích iapulsi, a t " byl zachován EDulaů в platnými
báňskými předpisy. V téio ot la?t i počítáme se spolu-
prací s prbeevišti VAAS Brno.
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I n g , P a t r K ä s t n e r ,

Ludek ? i a 1 a, VZUP Karaeaná

1. ťŕvod

Využití technologie pLaoprofilového nedestruk-
tivního rašení a hloubení má i v ČSSR stále stoupa-
jící tendenci. Plně mechanizované razící stroje a
hloubící soupravy jsou ve stále větší míře používá-
ny pro ražbu liniových a hloubení vertikálních děl
v podzemním inženýrství a hornictví a představují
nejvyoší stupeň mechanizaoe tunelářakých a hlubinář-
ských prací. Pomocí těchto strojů jsou dnes i u паз
vyraženy desítky kilometrů vodních přivaděčů, průz-
kumných Stol, energetických а kanalizačních kolekto-
rů, otvírkových а průzkumných důlních dol.

- Praktická využívání strojů prokázalo následu-
jící zásadní výhody technológia plnoproťilového ne-
destruktivního ražení:
- doohází ke zvýšení průmSrná rychlosti ražeb а tím
zkráoeni realizační doby staveb

- vyražena! díla maj Á vyuěí stabilitu a menší nároky
aa budování konečné obezdívky

- doohází ke «nížení celkovýoh náklndů na výstavbu
a ražby jsou realizovány zejména s ni2Simi materi-
álovými a «nerg«tiokými náklady

- doohází k výraznému zlepSení pracovních podmínek
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na ražbách, zejména к omezeni naoáhavé hornické
práce, snížení rizika úrazu a zlepueni hygieniokých
podmínek na důlních, pracovištích.

Koncern ČSUP význačně podporuje rozvoj techno-
logie nedestruktivního plnoprofÍlového ražení nejen
tím, že jeho výstavbová organizaoe VDÜF k.p. Praha
je největaía uživatelem této razící techniky v ČSSR,
ale zejicéna výrobem a výrobou vlastních razíoícb
atrojů a valivých dlát. Realizátorem tohoto rosaáhlé-
ho programu ae v současné době stel Závod důlní ве-
chanizace, koncernového podniku Uranová doly Příbras.
Vlastní vývoj strojů a valivýcL dlát je zajiStován
v úzké spolupráci výzkumně-vývojovr základny 2DM a
VZUF k.p. Kamenná a dnes již tradiční mesináz-odní
vývojovou kooperací e VEB Schachtbau Sordhauaen г
Ш)Н.

V Boucasné době je jedním г nejaktuálnějších
úkolů kolektivu řešitelů soárné dokončení vývoje ra-
šícího etroje BS 37 - 4-0, který byl sahájen koncem
roku 1963« V letošním roce je v souladu a projektem
úkolu ukončována výroba prototypu etroje a připravo-
ván jeho ovSřovací provoz.

2« Projektované parametry a charakteristické

vlastnostj razícího stroje RS 37 - 40

Sore vyvíjený razící stroj bud« mít následují-
cí provozně-technické" vlastnosti:
- Je určen pro plnoprořÍlovou rafbu v pevných únos-
ných horninách ůo pevnosti 280 MPa na pracovištích
bez nebezpečí výbuohu plynů.

- Systém řízení ražby v krocích umožňuje razit »a-
křivená díla s poloměrem zakřivení 200 m horizon-
tálne a 400 m vertikálne. Hůše razit dovrohni i
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ирьоп? s maximálním Bklonem díla 8^.
- Strej bude Echoper. překonávat ekologické poruchy

do irir^y 700 вап, га určitých opetří-ní 1 rozsáhlejší«
- StrOj bude vybevec recharizačníni prostředky pro

buc"ování provizoriu '»-/utuž* za vrtací hlavou a vrtá-
ní evcrníkovfc výstuše ze. tělem s t r o j e .

- Stroj je plně amchasizovuný jel: г hledieka ráčení
(rozpojování iiomlaj"), tak odtěíovtíní rabanisy za
r a z í c í kosplex. Há mechtwisoveiioa г vratnou dopra-
vu pomocného ir.ateriáiu podél t ě l a s troje a návěsu.

Hlavní parametry, rosněry a hmotnosti:

Ražený průměr: celkově 3»6 až 4»2 m
1. variante 3»6 až 3,9 m
2. varianta 3,S až 4,2 m

Zdvih vrtání (krok exroje) 1,2 ra
Přítlak vrtací hlavy 6000 Ш
Kroutící noir.ent vrtací hlavy 500 klím
Otáčky vrteoí hlavy 7,8 l/min
Celkov;'- lnstalovený výkon 620 kW (530 ki?)
Instalovaný výkon pro
vrtací ňievu 530 kW (440 kW)
Přítlak upínacích rozper:

pracovní 4 x 3300 kK
maximální 4 z 4400 kil

Célka těla stroje 13,2 m
Celková délka komplexu 36 m
Příčný rozraer dílů 2,2 x 2,04 m
Maximální délka dílů 6,8 m
Hmotnost těla stroj* 140 t
Celková hmotnost komplexu 180 t
Maximální hmotnost dílu 16 t

Charakteristické konstrukční vlastnosti stroje:
- Vrtací hlava je mírně iconioká, osazená jednodisko-
vými dláty e rostení rozpojovacích drah 65 mm, ví-
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cedílná, umožňuje spouštění do podzemí.

- Valiv? uložení vrtací hlavy je robuatní, з vysokou

životností, koncipováno nfi r.á:-:ladě válečkových lo-

žisek.

- Hlnvní rám stroje kompaktní, prianrnticky".

- Rozpčmý rám spojitý, rozpery příčné, přední ve

tvaru T (pomocná podpěra).

- Pohon vrtací nlnvy asynchronními elektromotory,

vícfciiáfjobný, umístěný zn t-.-ien stroje.

- Říjení s?.eru ražby ruční v krocích bez přídavného

mechanizmu pomocí podpír a rozpěr. lídaje pro říze-

ní odvpzony od laserového zaměřovače.

- btrr«j je vybaven dvř-na přídavnými vleky pro dopra-

vu pcrr.ocné výzbroje, atanoviStě obsluhy Je umístě-

né no. 1. vleku (řídící kabina).

- Mezi tělem stroje a vleky Je umístěna přídavná me-

ulplořinn, reSící dilfitaci komplexu a nesoucí pří-

davné vratcí (svorníkovací) zařízení.

- Odtč-žování rubaniny dopravními pasy nad teleni

stroje.

- Prontor za vrtací hlavou je chráněn štítem а vyba-

ven ukladaSem segmentové (provizorní) výztuže.

3« Současný stav vývo.ie razícího stroje

Vývojové a konstrukční práce, spojené a vypra-

cováním realizační dokuraentaoe prototypu razícího

stroje byly ukončeny prakticky do konce roku 1986,

Souběžně byly zpracovány podkladové materiály, po-

třebné pro ověřovací provoz prototypu a jeho uvedení

do provosu jakoi

- Hávrh techniokýeb podmínek

- Pravidla pro proves, obsluhu a údržbu stroje

víetne masaeioh plánů

- Projekt Dontáfe stroje ve výrobním závod8 a na
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'•...̂ icí pracovišti

- Program funkčních zkoušek ve výrobním závodě
- Program ověřovacího prevozu

V névasnoeti ae zpracováni projektu spuštění
stroje Jámou e horizontálni prepriwy do montáž-aí ko-
mory, který zajišíovel budoucí uživatsl stroje žele--
zorudné baně n.p. Spišská Ková vee a zpracoval Rudný
projekt Košice, byla v letošním roce vypracována vý-
robní dokumentace všech potřebných přípravku pro
spuštění stroje a Jeho přepravu«

V zájmu zajištění plynulého ověřovacího a sej«
mena následného provozu rašícího stroje bylo Rudnému
projektu Košice zadáno zpracování studií, zamořených
na odtěžení rubaniny ze. razícím strojem a odvětrání
raženého otvírkového překopu. Rovněž tyto studie by-
ly ukončeny v roce 1986 a jejich závěry jsou realizo-
vány v projektu ražby, který je již rovněž epracován.

Vlastní výroba prototypu razícího stroje, zahá-
jená souběžně 8 probíhajícími konstrukčními pracemi
prakticky již v rooe 1984 bude ukonSena nejpozději
do konce srpna 1967. S ohledem na nedostatečné vyba-
vení výrobního závodu zejména technological těžkého
obrábění a tepelného zpracování byla výrobe některých
dílů prototypu zajišťována náročnými kooperacemi v
řadě podniků těžkého strojírenství ČSSR. Splnení úko-
lu přirozeně velmi napomohla i mezinárodní kooperace
e HDR, kdy zahraniční partner vedle vlastní vývojové
spolupráce převzal i významné úkoly při zajištění vý-
roby celé hydraulické výzbroje a pohonu vrtací hla-
vy razícího stroje.

V současné době probíhá již ve výrobním závodě
příprava montáže stroje úpravou pracoviště, výrobou
montážních přípravků a předmontáží podskupin, u kte-
rých byla výroba dílů již ukončena.



172

4. Příprava f"«Wíních zkoažek razícího 3troje

Úspěšná provozní nasazení tak složitého zaříze-
ní, kterým bezesporu razící stroj je, vyžaduje veLni
dobrou přípravu» Proto kladené velký důraz na montáž
celého komplexu ve výrobním závodě, ověření projekto-
vaných montážních, postupů a zejména na důkladně pro-
vedené funkč&i skourky ještě před spuštěním stroje
do podzemí. Plánujeme funkční zkoušky razícího stro-
de v následujícím rozsahu:
a) Ověření funkcí hydraulických okruhů

- přítlak a přesazování stroje, ověření funkcí
pojížděním rozperného ránu vpřed a vzad v roz-
sahu zdvihu stroje, současné seřízení koncových
vypínačů, kontrola Činnosti měřidla icroku, kon-
trola a vymezení vůlí na středním rámu

- - upínání stroje, kontrola funkce rozporných lisů
opakovaným vratným pohybem, seřízení koncových
•plnač'} a signalizace, současná kontrola funkce
pomocná podpěry

• podepření stroje, kontrola funkoe podpôr а seří-
zení koncových vypínačů

- ovládaní Štítu, kontrola funkce přitažení štítu
a jeho uvolňování

- kontrola věech funkcí pomocná hydraulická vý-
zbroje, tj. stabilizací vleků, přesouvání dop-
ravníku a ovládaní výložníku.
Funkční zkouSky hydraulických okruhů budou do-
končeny po nasazení stroje seřízením tlakových
pomSrů při provozním zatížení stroje.

b) ZkouSky pohonů
- odzkou&ení pohonů dopravníku jednotliví a cel-
kov«, kontrola blokování a slgnn^izHoe

- zkouSky pohonu vrtaoí hlavy - pohon jedním
vrtaoím motora«, současná kontrola nábehu masa«
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cích čerpadel, kontrola předepsaného blokování
ve vazbě na pohoay dopravníků, miJcropohon a
brždění vrtací hlavy

- odzkoušení fuakce sikropohonu
- odzkoušení funkce hydraulických agregátů
- od-kaiiseaí funkce ventilátoru

c) 2kou£k7 funkce pomocných operací
V pro^r^-.a zkouäek je odzkoušení fusicee všech za-
řízení ?гз provádění pomocných opsrasí na razíeia
strojí, zejrsóna závěsné drážky, navíjecích bubnu,
oovStlwaí a ovládání laserového paprsku»
3ano3tatně b'ide zkouľíena funkce ui:laď\če segmento-
vé výstuže a svorníkovicího zaříseni.

5» Příprava ověřovacího, provozu

0v5?-V23Í рго'гзг razíc-ho stroje R3 37 - 40 bu-
de zahájen v prosinci letošního roku na pracovišti
budoucího u:iv3telo, kterým budou Uelezorudné baně
n.p. Spišské líovi Ves. 3troJ budo tjpuî těn Janou Mír
závodu Rudniny, který Je pov^reii ?r->vot:ov;úií̂  proto-
typu otroje. Vlastní zkuřebiií prticovis't? ',ч v so;-li-
du ее zprQcovfti'ým projektem pŕiprivov;ír.o na 1?, оЬго-
ru Jámy Mír ft v prúbíhu ověřoracího provozu bude ra-
žen prvý úaelc syot*5nu otvírkových pře kopii pro ověře-
ní a spríatupnění Severní žíly a žíly Zlatník.

Zahájení ověřoracího provozu vyžaduje rozsáh-
lou přípravu důlního pracoviště, kterou zajistit j e
uživateli
- Vlastuí spuBtSní stroje vyžaduje výluku na Jura." л
provedení úprav Jány a nára.'.i.

- Výrobu potřebných přípravku pro spuštění a hori-
zontálni přepravu töakých m rozmarných dílu na mís-
to mootái«.
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- Vyražení dilution proctor pro montáž a naeazení
stroje, zejaéna přístupových překopá, montážní ko-
mory a startovacího překopu. Rozsah potřeonýcň
prostor a související cli razičských prací je zřejciý
z přiložených obrázků.

- Vybavení montážní komory zvedacím zařízením« kte-
rým bude portálový jeřáb s nosností 10 t.

Vlastní ověřovací provoz je plánován na dobu
maximálně jednoho roku, bude tedy ukončen v roce
1S36 včetně jeho vyhodnocení.
Ověřovací provoz má plánován následující program:
- Náběh stroje do provozu a jeho seřízení pro požado-
vané parametry.

- Ověření vlastní funkce razícího «troje, tj, výkono-
vých parametrů měřením okamžitých 1 průměrných pos-
tupů v různých horninových formacích.

- Ověření systému odtěžení od stroj« pomocí sanovy-
klá decich velkoobjemových vozů do přesýpacího ko-

- Ověření funkce príóavsých aeebanirmů pro budování
provisorní výztuže, tj. ukladač* segmentové výztu-
ze, svorníkovacího zařízeni e «troj« ne stříkání
betonu.

režimu rozpojování horniny Měřením m
hlavních parametrů stroje dle aeto-

dlky vypracorané BÖ SAV KoSloe.
- léěření a vyhodnocení hygienických parametru stroje,
tj« hlučnosti a prašnosti.

Pro řádné sledování, řízení a vyhodnocení ově-
řovacího provozu razícího stroje bode ustaven porad-
ní «bor podnikového ředitele ŽB Spliská Mová Tea
•lozený «• zástupců uživatele, řeiliel«, státní cku-
Sebny Y7UÚ Radvenioe, 3BÖ (OBÚ), ЯВ23 • Eudného pro-
jektu Koiloe.
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6. Závěr

V паяет příspěvku jsme se pokusili i*kázat, že

vývoj razícího stroje R3 37 - ДС je úkol technicky

náročný a ro:a'íh.lý nejen v oblasti vlastního vývoje

a výroby pro'otypu, ale i při zajištění skuřebnxho

provozu a následného naaaaení stroje na důlním praco-

višti.

'Jspčšné řeíení úkolu vyžadovalo úzkou spolupráci

vývojových pracoviši, výroby, všech spoiuřsaltelu a

zejména následného uživatele. Proto byla ustavena ra-

cionalizační brigáda, Jejíž neformální činnoot v prů-

běhu celáht ŕ«;-ní výrazně napomohla zvládnutí vřech

dosavadníc.\ problému. Rovnáš úzký kontakt co státní

zku.'-ebnou WUtf Radvanice A průběžná konzultnee prob-

lému vývoje a nasazení stroje s orfáiiy 3tátní báňské

eprávy Jistě nepomohou к úspěřnému zvládnutí i dal-

ších etap vývojového úkolu. Je nutno ocenit i význam-

nou práci hlavních «jpolufesitelň, zejména pracovníků

ViiB Schach t bau Nordhaueen, iJVR Prahe, R? LoJice a BIÍ

SAV Koľíice, kteří tvurčím u nktivnín j<víať.;4r". :: -p .—

mohli tomu, že vývojový рго^гал Je dosud plněn v pro-

jektovaných termínech*
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Ing.Karel Borovský,VCUP Praha

SOUČASNA,, A VÝHLEDOVÍ ORIENTACE MECHANIZOVANÉHO

RAŽENÍ DŮLNÍCH DĚL A PODZIMNÍCH INŽENÍRSKÍCH

STAVEB V RA*MCI PŮSOBNOSTI VDUP

ťhroä

Koncernový podnik Výstavbe dolu uranového prů-

myslu zajiStuje v rámci koncernu ČSUP v.oblasti

důlní činnosti otvírkové práce na ložiscích ne -

rostných surovin, v oblasti výstavby podzemních

inženýrských staveb realispci objektu kanaliseč-

nich,vodovodních,kolektorových a energetických

/PVE Dlouhé Střené/. Zpracovaný dlouhodobý pro-

gram predstavuje rozšíření činnosti do oblasti

zajištovéni přívodu pitné vody od zJrojů do

míst spotřeby,uvažuje se s programem vyuíití te-

pla z jaderných elektráren systémem tepelných

přivaděčů a dé se předpokládat,Je v ranci progra-

mu ochrany životního prostředí dojde v ČSSR

vSeobecn? к rozšíření využití podzemí/ zásobníky

zemního plynu,pohonných hmot,spalovny odpadů,

čistírny odpadních vod, v neposlední řadě pro-

vozní objekty jaderných elektráren p-tp./

Na tyto výrobní trendy je nutno postupn? při-

pravovat technologie a strojní vybavení dcdnva -

telských orgonisací. Výstavba dolů uranového ргй-

myslu v současné dob? ve své činnosti směřuje

výhled do dvou základních oblastí:

-provoz o zajistíš rasicích stroju pro beztrha-

vinový způsob raženi

-zajietování důlní bezkolejové mechanizace pro

ražbu,odtěžováni a vyztuíovínl diMnich d M ,

zejména velkoprostorových objektů e tunelů pro-

filu nad 30a2.
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Se?trheyinoyé' i technologie^ rsŽer;

V současné době má VDUP v prevozu 5 rasicích
strojů,z toho 4 plnoprofilové kruhového průřezu
e 1 razicí kombajn Eickhoff ET-110 Q.

Od roku 1970,kdy byl tento výrobní proееe zahé-
nen,bylo e těmito etroji vyraženo v nejrůznějších
geologických podmínkách přes 35каз důlních в podzem-
ních Йё1 в objektu. Tímto objeintfifi se ředí podnik
ne prtfci míeto v ČSSB mezi důlními e výstavbovými
ergenísečemi.PcvněŽ v tom, ie poslední dva t;T>y
resicich strojů RS 24-27 byly vyrobeny vlastními
kapacítěmi koncernu ČSUP ne základe řešení úkolu
technického rerroje. Nebudu zde popiБОvet a uvádět
technické paremetry etroju,ktere již byly několikrát
zveřejr-í-ny, ale chtěl bych zevšeobecnit Dlouholeté
zkušenosti z provozu těchto razících strojů:
-opět musím zdůraznil skutečnost nedostetečné zne-
loeti geologických poměrů tras před nasazením
razicích strojů*Následující dva příklady ze sou-
časné doby to dokresluji. wa sterbe tlakového při-
vaděče pitné vody pro Ostravu-Slesská Bertu je
nasazen z portálu P2 rezicí «troj Semag TVM 34-36
в plánovanou délkou ražby cca 4 000m. Po cca 50m
ražby od portálu byle nerazena rozsáhlá geologickí
anomálie- řtčrkem a sutí zaplněna kotlina, pro
strojní řežou zcela nevhodná* Po složitých poku-
sech o zvládnutí této poruchy musel být stroj
vytažen na povrch a ne základe doplňujícího g«c-
logického průzkum byle zvolene nová trase reib;,
Důsledkem byly straty ve výrob* e téměř roční
zdržení postupu výstevby.Přitom geologický ргб-
zkum na tuto poruchu ani neupozornil«
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Druhý příped se týká etevby Levobřežního kunratic-

kého sběrače • Praze 4.Délka plánované strojní

režby 4 500m.Přes dokonalou znalost pražských

geologických poměrů byle к nasazení rezicího stro-

je BS 24-27 ze strany generálního projektanta,

investora i českého báňského úřadu značná nedůvě-

ra. Přitom stačilo v dostaečném předstihu v rámci

přípravných precí stpvby zajistit podrobný geolo-

gický průzkum trasy i avizovaných poruch vrty

z povrchu nebo některou z geotechnických metod.

Stroj byl nasazen a doprůzkum se provádí z podzemí

z meziploSiny ne stroji jádrovými vrty scuprrvou

Eißmec 250. To má ve svém důsledku opět omezení

provozu e postupu stroje.

Výše uvedených příkladů lze jist? uvést z prsxe

i jiných orgenisecí.Proto je nutno znovu z hle-

diska dodevatelů jednoznačné požadovat po investor-

ských organisací zajištění v rámci přípravy sta-

veb kvalitní geologický průzkum.

Spmozřejmř existují případy tras v důlních pod?

mínkách, v zastavených územích, v nepřehledném

terénu ,kde nelze geologický průzkum odpov-Mně

zejistit.Potom musí dodavrtel už v přípravě UVR-

Žovat s niž-=ími postupy, s nákladnými metodami

vyztužování,což se nepříznivě odráží v ekonomické

stránce rážet.

-jedním z delř-ích negativních faktorů je vysoká

hmotnost s rozmřry strojů.To omezuje rozssh je-

jich nPSBzení n vyžaduje složité montážní a deinon-

tážní práce v závislosti na krpacitách vertikál-

ních a horizontálních dopravních znřízení.Jnko

příklad bych uvedl nasazení RS 24-?7/29/ v ŽB

Rudňany ее složitým transportem stroje do podcemí.

Ceety řeřeni ukazuje firmo Robbins a Demng omezo-

váním rozmf-rů e hmotr-isti rrzicích strojů.
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-ze skúseností rudného в zejména uhelného hornictví
v cblesti nemoci a povoleni je nutno věnovat po-
zornost hygienickým podmínkám pracovního prostřed:
ne razících strojích. Pr-scoviště je nutno klime-
tisovet,intensivně větrat,provádět opatření ne
snížení hluku e vibrací.^oto se nám vždy plně ne-
deří« Tuto problematiku řešíme ne pracovišti
v Pudňanech e nemůžeme říci, Se výsledky jsou
odpovídající přísným hygienickým předpisům. V pod-
mínkách hlubokých dolů je nutno přivádět ns pre-
coviětě chlezené větry a řešit cdpreěovecí seří-
zení ze strojem.

-souSasné ekonomickésituace zejména v cbleeti in-
vestiční politiky nás nutí udržovst stroje v pro-
vozu přes dobu jejich plánované Životnosti,cesto
ne úkor postupu podceňujeme eystém plánovaných
středních a velkých oprav,což má ve svém důeledku
nepříznivé dopady do hospodaření provozu a samo-
zřejmě i organisece.Ka přiklad v roce 1987 zaji-
ětuji 4 razicf etroje téměř 25* ročního objemu
výroby VDUP.Déle uvedené příklady pak dokreslují,
jaké jsou ztráty ve výrobě,které je nutno dohánět
mimořádnými opatřeními«

Rezicí stroj Demag ТУИ 24-27 je v provozu od
roku 1970.Na etroji doělo v tomto roce к poruše
hlavního ložiska,je nutno průběžně provařovat
tfchyty diekových dlét,zvyšují ее tolerance z
titulu opotřebování různých částí etroje, údržba
je ve stísněných podmínkách v podzemí velmi ná-
ročná. Bohužel nemáme ekonomicky zhodnocen tento
etsv provozování odepsaného etroje.«Jistě nebude
příznivý a přispěl by к urychlené likvideci
etroje/ ovšem bez okamžité náhredy/.
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Jako tiokled o náročnosti odstraňování poruch stro-
jů lze uvést výmčnu hlevní převodovky RS 24-27
v Rudnenech ne překopu v hloubce 650m ve štole
o profilu cce 6m .Bylo nutno vystřílet montážní
komoru ze strojem, stroj demontovat e vyměnit
poškozenou převodovku o hmotnosti 3 500kg. Celé
operace byla prevedene v průběhu 2 měsíců.
- v oblesti cenové / rozbor provedl Ing.Sellér
z Rudného projektu Košice/ doporučujeme/pokud to
ze součeené cenové politice jde/ sjednotit rozdí-
ly mezi ceníky 626 a 904 /HSB/ a oborem 825e827
/RSS/ v obleeti strojních ražeb,zejména v dnešní
době,kdy se zpřísnila situace po stránce nákladové,

-nemenší posornost je nutno věnovat kvalifikaci
precovníků,obsluhujících a řídicích rezicí stroje.
Tato činnost vyžeduje prseovnlky elespoň se středo-
školským vzděláním /hydraulike, elektro,eutometi-
ke/. Skutečnost je teková,že noví pracovníci se
zaškolují přímo v provozu bez vyšších vědomostních
nároku.Důsledky jsou potom promítnuty do kvality
vedení děl a stavu strojů» Do budoucna musíme
tento stav odstranit systémem dlouhodobé odborné
přípravy pracovníků»

To byly hlavní problémy provozu plnoprofilových
rszicích strojů u VDUP za 17 let jejich provozo-
vání.

V roce 1985 organisace zajistila a nasadila
rezicí kombejn Eickhoff ET-110 Q e příčně umístě-
nou rozpojovací hlavou na vyložníku.Jedná ее
lehký typ stroje v této kategorii - 25 t*
Podnětem jejeho zajištění je zahajovená výstavba
složitého podzemního systému kolektorů v Praze
pro ukládání inženyrekých sítí. Požadavky při
eejištoténí výstavby jsou přísné,zejména na
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maximální omezení trhacích prncí,ns zpjičtění
stability nadloží,omezení deforwpcí povrchu.

Tento rezicí stroj eliminuje některé nedostatky
plnoprofÍlových razicích strojů v oblssti mobil-
nosti, rozměru, transportu na pracoviště,vedení
v podzemí atd. «Jeho provoz je limitován hodnotami
pevnosti a ebrativity horniny,obsahem Si.Pevnosti
hornin v tlaku max.80-100 IíPa. Opět zde vystupuje
do popředí znalost geologických a geomechanických
vlastností hornin před nesezením stroje .
Zdvežnym problémem je likvidace prachu, vznikejí-
clno při rozpojování horniny.

V scuSasné dobe je stroj nesázen na trpse kolek-
toru Centrum I.v Praze !• *roblém presnosti je
řeSen dvojitým systémem skrápění na stroji, na
povrchu ne konci lutnového tahu je umístěna dvo-
jice filtru SVA 4.Přesto nejsou hodnoty prařnosti
v limitech hygienického předpisu na pracovní pro-
středí »DalSÍ cestou likvidace prachu na místě
stroje je umístění filtru za «troj, zvětSenl
lutnového tahu na profil «in.800am. To bude mít
dôsledky na velikost profilu díla« Zavedení
výkonného odprašovacího seřízení brání nedosta-
tek tuzemských zařízení.Cestou likvidace jsou
první zkuSenosti % OKR г nasazení filtru Gedler.

Jak bylo reSeno v úvodu,je dal$í rozhodující
Činnosti orgenisece v současné dob* výstavba
podzemních objekta PVI Dlouhé Stráně* Rovnu do
této oblasti spedá výstavba podsemni čistírny
odpadních vod v Peci pod Snělkotu
Pro zajištění výlomu, rádov» v desítkách tieíc

• 3 byla svolena koncepce BEÉf̂ ktařé je pro tento
typ objektu jedinne vhodná«0ů zahájení prací 1978

r
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byly e jsou v provozu tyto mechanismy:
-vrtací trílafetovy vůz IR-96 RM Ingereoll
Band
-KW 32 -kolový dvoulefetový vůz VZUP
-KW 211-kolový vrtací vůz e hydraulickým

kladivem Bydrestar 300 Secoma
-KV7 201,KW 211 -_>ks e lafetou 5 OOOma

tyto vozy budou nesezeny v tomto
roce/1987/ e hydraulickými kladivy
Hydraetar 300 Secoma

-Groundhog -AIinak- specielní zařízení pro
režbu šikmých tlakových přivaděčů

-přepravníkovy nakladač LP 7.3 GHH
-velkoproetorový prepravník MK-A12 GHH
připravuje в« dovoi typu I0C-A20
-PN 2 200 BS Prievidsa

Déle jsou v provozu pomocné mechanismy pro vystu-
žovaní stříkaným betonem a manipulační plošiny,
z dovozu i tuzemské.

-kvalitativně vySšl nároky na provoz,údržbu, opra-
vy ve srovnání s běžně používenymi mechanismy
-složité a nákladné zejietování náhradních dílů,
sejména pro tuzemské mechanismy

-zejiStování vrtného nářadí z dovozu
-přednosti je vysoká mobilnost a možnost nasazení
na několika pracovištích
-složité dodržování podmínek provozu diesel motorů
v podzemí .
-vysoké nároky na kvalifikaci obsluhy a oprav
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Budoucí tendence v 0bl8eti_mech9nisEce_r8Žeb_

Výhledové tendence mechanisece ražeb vycházejí
ze znBlostí výrobní náplně, z předpokládaných
směrů vývoje podzemního stavitelství v ČSSR, z pod-
mínek ne precovní prostředí. Lze je shrnout do
následujících bodů:
-inovece stavějících plnoprofÍlových rrzieích
strojů

-dodržování plánovaných lhůt životnosti etrcgů
-ZRjištění dalšího razicího stroje v roce 1989
pro nesezení na BOV brno

-ke konci pětiletky zajištění stroje profilu cca
5-6m

-zajistit odtěžování velkoprostorovými vozy GTW
z NDR pro všechny rezicí stroje

-zaměření pozornosti na precovní prostředí
-zajistit rozšíření strojních rnžeb ne úžení
Prahy

-vyřešit likvidaci praSnosti u kombajnové rf>žby
-v oblasti BBM zajistit tuzemské mechanismy
8 hydraulickými kledivy pro výlom kaveren PVE

-v oblfisti odtěžování zajistit nrklrdsče a pre-
prsvníky GHH e souČPsn? řeřit probleraPtiku
nesezení diesel motorů v podzemí

-na ri?žbéch profilů kolem 10m odzkoušet я rpee^it
závěsná гвтепе ZR-1. s pneuinptickými kla-

VK 45
-zhoepodárnit současně nákledné technologie vyz-
težování/sítě, svorníky, stříkaný beton/

-docílit vysokých výkonu mechanismu ve srovnání
se zahraničím

-mechnnieovat ražby malých profilu

•••*
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Sasic
V příspěvku jsen uvedl současný atav mechpnisace

rpžeb u VDUP , jeho problematiku P výhledové ter
dence. Jeko hlavní problém vidím eni ne složité
zBJiälování mechrnispce,jpko její následné využí-
vání P provoz při dostihování vysokých postupu»
fokud budeme mluvit o zkvalitnění celkové Činnosti
národního hospodářství»budeme muset ve srovnání
se zahraničím udělat v podzemí velký kus práce«
Potom tpprve bude náročná technika plně využita
ve prospěch néa všech»
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1 n ; ; . M i r o . T I н v З е к л , " я п ь к г - s t a v b y n . p . r r i e v i d z a , č ó i 3 K

71 i ODFOTENÍKVÝVOJAЛ ГТ?ЯVÁDZKOV22Íyt3I2DK

VAClOFT GÚl'HAV ^ÜPADKILL F - l A !•;-!.

Úvod

Medzi najnáročnejšie ole i najnebezpečnejšie prnce

v rudnom baníctve pntrí nzenie komí r.ov rôznych dííok,

profilov а rôznych úklonov. iotreba komínov» čo do

percenta ich množstva a dí?,ky narastú, avSak doterajší

systém razenia komínov pomocou rnzJneich jiloiún už

v dĺžkach nad 100m sa javí ako problematicky./1/ Ko-

míny за vyu/.ívajú na rôzne účely ako vetracie, sypné

a pod.

Nová, procresívncjřiia, technológia vŕtania veľfceprie-

merových vrtov beztrhavi novým spôsobom porno co»: koraíno-

vace j si'ipravy je datovaná na Banských stavbách od v\ -

ku 197Ö. V tomto roku BS zakúpili od fy Robbins /Ví\A/

kominovaciu súpravu Robbins 71 R« Tento vysoko produk-

tívny stroj vyžadoval, vzhľadom na to, ?.e pracuje v ex-

trémne ťažkých podmienkach aj vysokú prevádzkovú spo-

ľahlivosť. Jednotlivé diely sú na na^e podmienky aty-

pické, tak?.e je nutné náhradné diely dovníať г NüS.'

Vzhľadom na uvedené, požiadali sme o zavedenie odboro-

vej úlohy K-0199-1?» ktorej výsledkom mnla byť ko-níno-

vacia súprava Beapadrill F-l, parametricky obdobní r.a-i

kúpenej súpravy z Ui3A.

.Vývoj začal v roku 1981, kde sne vyuř.ili ča«ť pocr.at-

kov získaných pri práci s dovezenou súpravou. КопГ-fcruk-

ciu súpravy smo rozdelili na hlavné časti :

- základný etroý

- hydraulický systém
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- eiektrioký syr,ť •:
- riadiaca stánic-
- vrt r c. i e náradie

V roi'u lr'f:A srr.e ^ j ícněi l j spracovanie kc:r;~letn<= j vy го г--
ne," č'ľ'k'jľ'.fíntácie a zeňa] i p výrobou, í-rtorú 37.p ul:c:~

?í . i i ::s'":2«itk0,1 roku 19^5« P r e t o ; e sa ^<?ina]o o výror-u
p r o t c t y p u , рог-гоЪ.:.] 3 c.-í ko:^ :r ••4V-I u C'';rnvu n a s l e -

- J'•:""."••• ční': f V 1 , ' "•' •

Pur.rčn-" ^kújirľ boli realizovaní- v prototyrovýc'". dieľ-
í'-?oh F.'Z. V rvT.oi tvcr.to skú:-oj: bclo wkonanc :

— .".f-rgnie aV:'ladn,ých ros/ierov celku ri čssrí

- í:estcv3r,iu a cischovar.ie irí-crrcjcv
- zbbeh-'vanje planét ovej prevodovky
— 3 _ľ.r-ľr.3e sk".';".ky DodTa "Ketodiky s'yzv-?oY."

Výsledkor.-. funkčný en skúšok bolo skonštatované, ž« vy-

robený prototyp xc;r.ir:OVBce$ súpravy spĺňa základné рэ-

rar.'ietľe zsáanf- v projekte.

ľrev.-Hzk.ovó £";:';•-,'.•' 25pO'";ali ro prevezení kor.ínovacej

súpravy na 2>rscoviRko / vďeti-ry vrty boli uskutočnené
-4 prscoviskšch Ž3 Spiňská liová Ves /. řor.as trvania
• revádzkovr'-ch sk.':-ok co3i odvŕtané 4 komíny priemeru
f<ľ;.-:s~ r:..Ti s celkovou dĺžkou G95 n« V náví!znocti na
'"'.ex̂ cikii f.-:ú ;ok!: ете požiadali Ústav rre výcVu^. той
-гч"1'?., . г..-o'-'>e Košice o spoluprácu vri meraniach te—
'.'-r: i -S-"' r-~:. : -зт-3'rjetrov /raj^'-'' výkonu/? l-y^iery s bez-peč-
ro."ti :r-'::c. 'Í>O r.;' róvrhu opatřeni k zaisteniu opti-
пг.дг;впо rc-ŕ:-..:.rj vŕtania s konečným positivnem dopadom
v eIronoinike/3/.
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1-Г'' г.''ъ-s v r t o v мг'\:' r''T,r-.výcb j -o ías rreváť.?': ••v'e-i r:-
c k :

Miesto DÍf;4.ri ŕ r i t ! : : e r koruínr:
Vrt č . ! SJ ovinky 1̂ /0 m ^И'-Р.ь ::т
Vrt č .? ölc-vinky " :Ю »i í í lF.^ mm
Vrt č.-i ómoirnk ?:?? m fHBP.R mm
Vrt č.-^ Kudňany 350 m 015^:8 'пи

jTrßveb€:S^aGTii 13 ;--2

Bespnirill I--1 je rreduríení' k vŕtanii: k oní nov m.
pln;' proí'il S7GtfT.r:n:-. ber.trhavinovřho ro^Tojovanib iior-
r.in. Ko.xíny пегу byť vertikálrie resp. úklor,nc я tíovo-
len;.T. odklonom; cd vertikály "P-x.4-00. 3y s ť!.-m :-r^ce ьге-
biena v dvoch fázach a to vŕtanie pilotového vrtu o
priemere ,0280 ПУТ. s пау.:;7.пуЪ гс'г":1гег.1т:; na 34; ?. rid o v n.i v-
pne:.:or. úpravou c'e аогге vŕtať komíny z j.-ovroh'i геяр
v podzeľľ-í ii.edzi jednctliv.ýn:i borí r.ori;ar.i. 2)"?"1--. vr.ľ.'.
лег' ss vjolivbuje v ronpľtí. od 100 - 4GC n v z^v.istlosLj
na f)Oí;adovaT:offl ртхе-aeve. Hlavnou pchorrou Jí'ilnntkou

koraíno\racej svpmvy ^e trojfázový ssynchrenr;;1 dvojotáo,

kcvý e l .aotor o v;C-3rc»re l-'^ >.vt irtox-^ с^к ^lsnŕtovú гг л

vodovkUjS irožrosoou voii-j .ivoci: r.'cJiloptr.-'ď; stupňov,
pr-ená ;a výkon na hnaciu hlavu t . J . vŕtaciu Irolór.i]. "er-
tihč'-lny posuv - př í t lak - zabezpečují, t r i ;:ria^;očia:'e
I:ydro3iotcry. Daný typ Iccmincvscej sýpravy Je uříci:;
do nreváčaky Lez nebezpečia výbuc

i'j prepočtu výkonov predchídíisli časovŕ
pozorovania všetkých pracovných operácií. Celkovo ': o-
lo uskutočnených 2*Wä časevých T.'Ozcrovaní, s terc lr^
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časových snímok pracovnej sr-.en,;;. ?ržcu кот! novšej
súpravy je možno rozdeliť cic ̂  hlavných f^z :

l.féza - Kontáž súpravy
- doprava komponentov na pracovi *••'*?
- príprava k montáži
- vlastná montáž súpravy
- funkčná skúška

2.fáza - Vŕtanie pilotového vrtu
- príprava k vŕtaniu
- zavŕtavanie
- vlastné vŕtanie pilotového vrtu
- prerazenie vrtu nn spodnom horizonte

3.fáza - Rozširovanie pilotového vrtu
- demontáž pil.korunky a montáž rozširo-
vacej hlavy

- príprava k rozširovaniu
- zavŕtanie rozširovacej hlavy
- vlastni rozvirovanie
- dovŕtanie a vytiahnutie hlavy z vrtu

4.fáza - Demontáž súpravy
- príprava k demontáži
- demontáž základného stroja + príslu-

šenstva a agregátov
- doprava súčastí na povrch

V rámci prevádzkových ekúiíok bol na vrte <5.3 o dĺžke
265 n odsku-ianý aj zahU3tcný výplach. Pri vŕtaní pi-
lotového vrtu došlo k strate výplachu v hĺbke 82 t5 m.
Nasledovalo vytiahnutie vrtnej'kolóny a iKĽledné za-
betónovnnie calej.odvŕtanej dl?.ky. Opätovné zavŕtnnie
po stvrdnutí betónu bolo neúspešné. V hĺbke 16,5 m
doľ;lo «novu Je strate výplachu. Preto bolo rozhodnuté,
2e vŕtacia súprava bude premiestnená na nový znreSko-
vý bod vo vzdialenosti lt28 m od pôvodného. Ako.výpis« r

•••.í
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Cŕ.OVC "' . '-C-i.-r. ř.řr _.t.C- V C d . i C . r i e - S r i - i" • • - _ _ - . - — -.-. ;-•_••

••от,cľ: / C-R ľ-•• :•..-.•• ' v-'j-'г.т.';гл-е.;. vccv / . f v - ••--.:•.

"i.s-ozizy vy; lámovi'•.' '"/-čia r>r»r r i c r l i zr-.'.íí':' • - r z

'•.ncrstvr 3 t •••.r ZGbri'T;it " л : г и icvaniu Etic-г r-i lo tové h о

v r t i : . Vrt bol a c v ŕ t a n ; ' ь . ^ е ~nef bez ; : r í 1 ' M V .

V? s J. a i-n u t r'- v.v.' i iedky v c-.- ispta V. ' ' ÍT -ГУ Я k o n f r c < « t : i -

Berpsr.rill P-l :
A J : : B 1 : Sob cc r.:-; .-•".'?!/. -i

í:.0;!.''- c.e;:r"' vŕkcr. ň f
/ i ST. /

Celk
/' 0 S.T: /

Celkov;' roňr.ý výkon 4^0 ш 3 =-Ю n
/ rrer-.r.n. ČBE..fcrid

t e : c-, !-'icré bola -redreror:. "."etccík;.-

sK:"-ok" r o l i srir.er:é / 5 / .

r o hirers č e n í prí-vť-.ciEjfovýci; skúšok i"<f-l3 odborové, úlohe

'^••"c^fs ŕror.írjcvar:e,j c'.prsvy Зе г v-nôr i I.", ŕ—l urt^vr^ti Pkc

iST..eí:r:á. 3ij]:r?va v '•"?•«".'Дс?г cbioní t.vis súážovarih v r ŕ r-

ci <íl*ricdcV-*-ch skúíolr.

Prerľasi !?sľšicŕ: vrtov usicutočror.ýcii v dlŕ.cčobýcr. ?kúi-

V:ach koriirovac-- sv::ravo^ Bor-T-adr:ll 1-1 / stav •-

7vz "..:. Pudňanv 7C r. rl-Sľr
7rt č.ó P.udňany 2;f< - f<16.;£

Vrt ň.^ Siovir.ky 3>-0 m pi;..:-8

Vrt í.'-' Sudňan^ 150 .т.
Vrt č. 10 Sudňiny 15^ r- ŕl6iĽ кг-
Vrt 5.12 Kudňarv 77 ci /1£Í'8 .Т.Г;

7гт č. 12. Rudí any 150 З" /Iblt: гст

^ »
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A><". -;-Í •:'.• " i l o /•••> c < ; ; : ; - ; r c : ; ! r i v ; ;-. . -er i " . - - r : , . : t ? -

• - ^ ' "'-••»'• v;:---T! ó<- o v p l v v - t e ľ r - , , гт ,->. -r - - j v o r : - а

5iasto--':r.e, -o," -.odstatrr-:-:. fektnzTii .v' •_T;T"<?rrv'i i* :'-
/ч v ŕ t л г.•''•?!". 'ro^i'iov я trVJr.ic pľ-'i řevný'::'. •.-.:<> г:'- с \ i .
'•:->d pojrr.on ;чч : ravrú over- 'cie за го r u v. p tř' v -i t У;- . ' in-
r>o^ci v rŕrrci r."3 7.4r>.ia mimo vlcistrú vrT.r..'.- •-: Lc'cv'-'--:
vrtu a Jehc roz ircvar. ie гч •/.'•.'.Iĉ ir.. o n e м 1 , • -da о—
;'>r''ľ:j(-, >t : ró ;.riamo ovplyvr.u^ú vý'.on. i -at:-: i .:•••. :
-oprnv.?. .чЛ: r>!4vy r. .I praco v J ..ко, ::?г.С'':/ i:'.;. Г "ivy, ':cr.:.:;a

ho -п'- r i; r«vv no dobu ras ' í i i i f t i r-es*o,i>? :•. < r' ;^riim—
r'.'ivch dôvodov a cieront'2/. aťipravy.
'Jelírov^. i .orovn.ir.jft vvkoriove.j '.rovr.c vjjau:-'?^' Uc:iia-
h r u ť i ľ r ' - . i-očr..ý- výľícnoT. Je iba r-lfttľ'.vr.v':; v^.jnüronir.,
"o :•'•l;vrizr;.iú i v ' r o ^ c o v i a súprav рте rcr.ti^'i ' i lüe г*ч—
7.r-*:i-" -:c"-inov t . ' r , 'Q ro:;rnV vv-icrtky ."•'• 7.'ÍVÍ;-1Ó r-ro—
ílov etk;'"" г.-i ostutn.ýon faktoroch ako г ч р г . t r a n s p o r -
tných :;'jd"!i'ľTiknch súpravy, d í:-: If.y razen.vcl; -coír.ír.ov,
tycu horninových fonní jc i í , organizác iou рг'юе i i*:rcv-
rou obcluhy. Pla zíV-rl ide t ý c h t o vplyvov nohybu.7-2 sa
r-'i'rný v.ýVon podľa zahraničných údajov v hodnotnch

l;CG - 1 000 m/rok.
Výsledkom skú'ok prototypu komínovacej súpravy

3er,.<fidrill 1-1 je v l a s t n e ü h r n u t i e poznatkov, k t o r é
aue z!.'i)cali p r i v ŕ t a n í komínov. ПоГ:по ich zhrnúť do
t ý c h t o bodov :

-•osAdka a'iprovy nus í bezTiodmicnecnc d o d r ž i a v a ť i r e d -
píson.;' technologický yostup P*"i v ŕ t ' m i ;ilotov«':ho
i rozširovacieho vrtu, vzhľadom na presnosť vŕta-
nia o dodržania životnor.ti vŕtacioho náradia

- bude nutné prehodnotiť systém odi,'a7b.y vvvŕtanej
horniny pri rozvirovaní. Klasicícý sy3térn odťažby
pomocou prehadzovncích vozíkov do banských vozov
resp* plnenie vozíkov pomocou sypu už nie Je schop-
né zvládnuť odvoz horniny a je brzdou v.yu?.itia
vrtného výkonu komínovace43úpravy
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— pri vŕtaní v horninách náchylný?:1, r.a tvc:renie

!:avem je nutné zaoezpeóit v/no o čŕt:« pri vrra—

ni r-ilotového vrtu zahuster.—n vyylacnom рот.ссои

otokopolu / bentonitové príprav1^/ sa neosvedči-

li /

- v nemalej miere з= ukazuje potreba optinalizc-

vat.' proces vŕtania vsrf'adors na .̂'ix.v/'kor.cvé vyu-

?,itie stroja nrj rn'!n.-:c>otrebe vrtaciero глгчЛз

a energie. rr.accvnici Pali ĽAV Ko'ice rT"'i[-c.'yIn-

da ju, /e podľa meraní ktoré získali r»i :;r;;ci

Voninovacsj súrrnvy b> bolo mo.'r.-'1 sii't.-rostikr-

vnť charakter výstupných veličín t.,i. ok.i-'irf.--;

rýc.hlo.-.ti vŕtnnin, rstírnej ohjc^cvčj ;тл-се rczpc-

jov^nin v závistlcati od ;;ritl3icu a vvjlŕ.v:.-n

.idactívneho riadenia vŕtacieb.o ITCV-IU i'o-oo^u

mi! •.•opočítača.

í novacej^ súnra vy ̂  Bern -ci r^l ̂ K—1

Rozsah použitia kcminovacej súpravy Berradrill P-!

ako aá Robbins 71 R je dan.ý potrebou n riočetnoc-ťcu \-vn-

covísk v rámci rudného baníctva t.j. pracovísk h»»a re-

bezpočia výbuchu uhoľného prachu, netánu a pod. Vrhľ-t-

do-n na úspešné vyuíitie kcnínovacej ai'prnvy VIKTH

HG - <"1O v OKR Ostrava vsnikla po?iadav:*li rie'-ií." korL-

novaciu r.úpravu oj pre prostredie a nebe^re*4 í r. v^us'"i:

uhoľného prachu a metánu. Touto požiadavkou г,т TV:-.•'•'-

rila odborová úloha K - 01е 9 - 17 o dicľ.vi úlohu Dl' 02

"V,í-vj kominovacej súpravy v- nevýbu:'no:r. prwoJer. í T'ľľ-

tíiADHILL K-l". Vývoj snčnl v roku 1?Ъ4-. Те ho čnr.u :-n-

beznečujeme výrobu prototypu, k t or;' má byt,1 ulrcr.č'.T.v

v 1.polroku 1968 a nasadený na pracoviská CI.T? Cstrnvn

nm skúšobnú prevádzku v 2»polroku lc;'£8«

Koncepcia návrhu komŕnovacej aúpivivy Bospadrill K-l je

daná predováetkým pošiedavkou r.evýbu:Jnosti ar»riadeni';
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t r r . re error: pôvod r; ŕ.-;«; :г-а'!':-:ог.::: /f^v.adriľ 1 .' -i мче-
:':icú od e2ektre h"~reul:. ckeno svv-t'" r/.i >: :;y:e~i; ;_r.c
nyčrs-úL- "ki.-rro e tc v r'asti v^kc:;ovo.j, ov: j í s c e ; i >:or.-
trnir.í,;. ŕilgv-nv rosc.ei ;pro~:i ker.inovacej e.', pravé
"•SespaJrilI Г—1 apqcív's v zo?:., že r.c.̂ .r-r. ••freciehr- '.TÍ—
íe.r.2 n t b Lide usVutcřnavs:,' ej í'-'trr'DCT. rr ale :.yciro.T.otr.r.
i-retoie v.', ^edr.i o výrror; rA.cvo í:ZO -'У-, гпь^.?пз гс
žr^tsli 4civ hydraulického sdrc;'b o v :̂с-.Т) dcciávsnoľr.
.rnožsrve }rvr'.;:&Iix:j j.,ri ví.5?.or; г?.в.1:и. -rercře v??'5ěie
dodŕ-v^r;* '.'.r. o ž et v o Irvspaliny ^e zrlroven iotrefcc vre ъо-

!:ог; rí"-:h.l oposuiii zariaňenis, ропйкя sr> výhodné racřnosť
*-7--|jřiť jedného zp.ol očnŕ-r.-r- ^^drs-üi icltŕhí arreg-étu pre
pohon, vretene i pre ponoh rýchlcposuvu. Hydraulicky
рог-эп vretena súčasne umožňuje Jednccucľŕ- a plynulú r*—
Ciilóciu otáčok vŕtacieho nárečia, ľľávrr. pohonu l-romíro-
vacej sŕrravy Bc-si-adrill K-l vychádza zo vŕetV-yrl:-
O£vei-ren;"cľ; fur>cií strode1'' Hobbins, Sespalri l l I-"-I,
!"3 - í:lC t.o", spôsobu riadení? pracovného peauvu, v;>-
z'iveriie r.ŕ.drže a syeté.Tiu kon-rólnyu"-- s pomocnýnd prv-
ks-.rí..

S kc.T.inovacou si pravou Bespadrill N-i budú vykonaní-
prctorjpcvé ::lrú yr~, 'rtorých cieľom buds overiť t e -
chnické гаг^г.егге & vyjionnosť súpravy v súlade s t e -
chr.ickou a sprievodnou do;ai.~,Gr.t?cic-"j. TrJ:tc získers-:
poznsík" vyhočnr.TÍre r.a cŕver overovacej prevádzky
si z hľadiska spcľév.livouti, poruchovosti, bezpečnos-
t i a r.yrriery pv'-.a.. Eonipletriť výsledky budú uvedení
v záverečné,"; správe, ktorá poskytne učaje з konpletr:>
obra* o komínevacej síprave.

s"ich hlév vf'^riifh rriene

£•':časticu vývoja ]:orn:LncvaceJ súpravy ?«ep3dTÍ2ľ. Ii-1
je- aj vývoj rczMrovacíct nláv vfičžícb prif^t-rov« Eu
konínovecej súprave Bespadrill T--1 bola vyvinutá roz-



Sirovaoia hlava zvvrnnej rcn 'tr:;>:cie гз ktorej nenta-

•icu konzol s valivými dláta..-;! o e tne •'.::: ri zostaviť tr*

prienery : ̂ 152^-, ^1825, /621.5í mm.

Vzhľadom пя prieskum potrieb komínov, ktorú P r. e vyko-

nali v podnikoch Č&SR» sa priemery rozširovacích hláv

ustálil; na priemeroch /2400 a p'>GOO жл. I-re extrémne

tvrdé horniny je možne priemer ÍÍ30C0 nm vŕtať tak, Ž.e

v 1.etapa sa pilotový vrt rozvíri na priemer /2ч-00 тс<

a následne sa rozšíri roz.nrovaciou hlavou rf^^CC/ ;.CCQ

na priemer fSjOOO mm. Tzn. .те na základne teleso roz-

širovacej hlavy je т.o ;.né raontá-',ou кспло! s valiv:'":i

dlátnmí zostaviť »nasledovné priemery : ŕ'-'-̂ OO, ̂ З'-ОС

я nedzistupeň ííî OO/tiřiOGO rrn.

Úlohou vývoja toda bolo sprncov.'if, vyr^iiť ч odskúšať

roz-Hrovnciu hlavu por.->dovanóho rrieneru. П r::'-. i ro v .: 11

hlavn musí oVrrom iných t odmienok spinnt' rc<3":i<?r.rcvi '"oř-

noeti demontŤ'e na m in. rozmery tak, n by bol.n ro-r'i joj

doprava a ^nnipulá'oia v bnnskvch pripstr-rr-ch. \'г'г.~'л-

don na udnné podmienky priatúpili ?":e г.л novT, kon-

Strukciu rozširovacích hláv/ označenej t.vpor̂  RH /.

V roku 1966 зле spracovali kompletnú výrobnú dokurvon-

tóciu. Toho fŕaau je roz^irovnei-a hlnva íif.ľ'íCC ir« pripra-

vená k nasadeniu ni pracovisku RH Banská Bystrica.

Roziiirovacie hlavy typu Hli je nĉ r.é ^ c Sit' i r.a ;<o::;-

novucie súpravy Robbina 71. R, Bes: «drill P-l. Tr.n. o

v tomto období mi":-"e••;»? ponúknuť' vrt.Trie* komír.ov pi-ie—

triKľov :

mm do m«x.hĺbky -̂ CC ~.'

Ш!Т1 — M— iilO l"

ШЯ1 —"— 2:лО !Л

mm -"- ."00 v.\

mm -"- ľ 00 ft:
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L.?, ve r

záverom rr.QŤno konítatcvr.ť, íe zavedenia technoló-
gie razeni»» vertikálnych banských diel kontinu&lny-.
razením na pln v profil do cs. rudného baníctva koreíno-
vacou súpravou čsr. výroby sa preukázala perspektivnost
tohoto spôsobu razenia komínov. Výsledky 7iskané z o-
verovscej prevádzky i dlhodobých skúšok preukázali vý-
hody razeni R oproti klasickým spôsobom, fiaľším .kladen:
je skutočnosť, že pracovníci obsluhujúci súpravu sú
v bezpečnej zóne, ktorí'; vyhovuje a-' v'etkýrc hygienic-
kým регя-ptron / okrem Mučrosti - prekračujerne o ?dB/.
Ec~:irtC'V3tia sŕprava skracuje ^as potrebn.v na vŕtanie
Ъаг "к;'с h komínov, znižuje prácnosť, zlepšuje pracov-
né pod~Ťenky, bezpŕíonosť a kvalitu práce.
Osobirnr-u časťou budovanie týchto veľ'íoi>riemerov;ych
diel Je výstroj vŕtaných kosínov, kcíe chcené nadvia-
že: ns ácbr« vvsleaky TVS ŽB Spišská Nové Ves rieée-
vÁr. jrynického spôsobu vystupovanie я vystreľovania
komínov. Je teds zrejmé, že zásady o centralizácii ka-
pacít ПЧ rozhodujúce technológie prinesú podstatné vý-
sledky vo výkonnosti a ekonomičnosti týchto strojov a
prispejú k odstrnneniu nebezpečneJ baníckej činnosti-
- ručného razenia komínov»

Lijter ̂ túra :

/ 1 / Inr.Kolá? CSc.J.: Současný' stav a perspektivy dal-
šího vývojt- zařízeni pro ražení
11/86

/2/ InE.Bartko СБс,И.:Metodika skúšok prototypu korairjo-
vacej súpravy Bespadrill P-l
1С/БЧ-

/'}/ Vo г ár, I. : Overovacia preváds-ka prototypu
T.irvari.k. kocínovacej súpravy P-l

5/66
A / 2rií.v.B&ka,!-'j. : Technické podoienky kom.súpr.P-3

/5/ Inr.Beka.K. : Záver.správa odbor.úlohy / P-l /
f idei:, D. 11/85
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Stanis lav K u č í k
СКН - Rozvoj а р го j ek t o vání, Lup. Ostrava
Závod Dulci ргйгкит a bezpečnost Paskov

DOSAVADUt P0Z3ATKT S UPIATUEtóí BSZTRHAVUTOVÍ ТЗСШГО-

LCGI3 YHTAyí_ygLgOPRgM^OVÝCg_7HT& Y FOSMÍggg^OKD м

úvod

Pro zlepšeni »Strních a Idimatických poměru a Ja-
ко technologické předvrty pro hloubení svislých a
úklonných důlních děl jsou na dulních podnicích ОКЕ
používány velkoprůměrová vrty, prováděni bestrhavlno-
vou ttchnologlí.Vrty realizuj« OKR - Rozvoj л projekto-
vání, k«p*, závod Dulní průzkum a bespecncst Paskov«
Od r. 1964 je v organizaci zavedena vrtná technika
umožňující vrtání velkoprůmírových vrtů do průaěru
1.4 m a v roe« 1981 Ъу1о zahájeno ověřování technolo-
gl« vrtání až do průměru 2,36 su Hávazně na zavedenou
technologii vrtání dulních velkoprůměrových vrtů byly
vyvinuty technolog!« hloubení jam a iibíku • předvrteo,
a to klaslckyn způsobem za pomoci trhací práce a nej-
nověji vrtací» strojem HRZB T SB-VI, ai do průaěru
6.5 •• Hloubení jam e technologickými předvrty provo-
zuj« v OKR VOKD, k«p« Ostrava»

1« Tcužťvanž vrtná tffchftke * tachjtolojtlc vrtání

1.1» Yrůměrový rozsah vrtů do 1,4 a j« zabezpečován
soupravami ЮВНАв v« vzduchová verzi typem P 1200
• s «lektrohydraulikou typen ЕВ 1200» Technická
data vrtn^eA souprav jsou uvedena v tabulee б« l«
Vlastní t«ohnologl« vrtání J« několikastupňová
• postupný» upadni» rositřováníe cílového vrtu,
který s« vrtá «Bir«a dovrehní». Všechny uvedená
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Tabulka č. I

Technická charakteristika

Technické
ííiaje

hnací agregát
instal* výkon
nax» tlak
hydrauliky
poČ.otáček ot.
sax.kroutící
mcnent

přítlak
tlak vzduchu

rosi&ěry:
délka strčje
šířka stroje
výžka stroje

hmotnost:
nejtěžší kus
stroje

vrtací trubky:
délka
průměr
hmotnost

vrtné průměry
délka vrtu
v sávislosti
na průměr

kW

VPa

kS
)SPa

BDfi

Sffil

ke
kg

srn
ЛОВ

ke

.TUmAG
F-1200

vzduchový
35.3

-
• 0-5D

9

250
0,4-0,6

3650
950
900

1500
3200

1500

139,7
70

190-1422
200-50

TUŠIAC
EH-120C

el.hy&raul«
55

20
0-65

10

250
-

3755
950
900

1500
3500

1500
139,7
70

190-1422
200-100

WZR3S
HG-210

el.hydn
160

25
0-49

100,5

1900
- •

5100
1650
3600

5250
19000

1500

210
278

251-2360
720-200

-.•А
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průměry vrtu nohou být provedeny jako konečná«
Výběr uplatnění vzduchového sebo elektronydrau-
lického «troje je prováděn podle možností zajií-
tiní druhu pohonné energie, délky vrtu a doprav-
ních podmínek« Sfektivnoet elektrohydraulického
•troje se projevuj« u vrtu o délkách nad 50 m
• průměry Ii2 i, reap, 1,4 ш* Snížená hlučnost
•troje vytváří vyhovující pracovní podmínky a 7x
nižší náklady na elektrickou energii' ve «rovnání
• energií vzduchovou« tyto fakty jsou určující
pro hodnocení ekonomické efektivnosti nasazeni
elektrohydraulické soupravy«

1«2« Průměrový rozsah vrtu do 2,36 в j« zajlitován
vrtnou soupravou typu WIBTB HG - 210 s elektro-
hydraullckýa pohonem* Technická data této vrtné
soupravy jsou rovnii uvedena v tabulce fi« 1«
Technologie vrtání soupravou WIHTH EG - 210 byla
zavedena v revíru jako realizační výstup státního
úkolu BYT P 10-123-206 "Komplexní mechanizace ra-
zení a vystužovaní důlních děl"«
Konstrukce vrtné soupravy umožňuje provádění vrtu
o průměrech 1,72, 2,04 a 2,36 m vysokými denními
postupy až 40 в při průměru 1,72 m a 25 n při pru-
aeru 2,36 a« Pro dosažení uvedených postupů je li-
mitující nejen vlastní výkon vrtné soupravy, ale
také plynulost a kapacita odtěžení rozvolněné
horniny, představující cca 180 v? vrtné drtě,
tvořené velmi jemnou fragmentací horninových tce-
lů až po několikacentimetrové třísky hornin, pro-
sí sené vodním výplachem« Pro zmíněnou konsistenci
vrtné drtě se nejlépe osvědčil lžícový přehazova-
oí nakládač s výsypem přímo do důlních vosů*
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2« Obi es prováděných, .vê fccpržbéycvýsh vrtných srací

Vrtnými Boupravami TUHliAG P-120Q, resp. 2B-1200 by-
le doposud odvrtáno 560 vrtů různých délek a průměrů,
z nichž nejdelší vrt 195,5 JE průměru 1,2 B byl odvrtát
na Dole J. řučík, lup. v Petřvaldě« Převážná vět&ina -
cca Б0 % vrtu byla realizována pro účely větrání a
zlepšení klimatických poměru« Zbývající procenta pak
naplňují vsty technologické prc hloubena jam, iibíků
a zásobníku, vrty kabelové, vrty pro dopravu hornin
a uhlí atp« Selkový vývoj provedených velkoprůměrových
vrtů v jeanctlivých létech, přepočtený na odvrtané sr
horoiry je uveden v příloze 5« 1« Ob j ев odvrtané bor*
Ti my eoupravasti ÍUHíAG eá i při kolísavých objemech
v jednotlivých létech stoupající tendenci. V létech
19&2 - 1963, kdy byl zaznamenán pokles objemu, byla
zeváděna nové vrtná technika - eouprava WľRŤH HG-210,
která vyeokýtai výkony převyšuje objem prováděný 4 - 5ti
soupravami TUBMAG F а Ш-120С.

Cbjea odvrtané horniny soupravou VZSZE HG-210 je zná-
zoměs rovněž v příloze £• 1« Pořadí vrtů ae základná-
si údaji je sestaveno v tabulce č« 2« Pro větrní účely
jsou z hlediska větrní kapacity prováděny vrty o prů-
měrech. 2,36 ли Vrty o průměru 1,72 m jmou technologie»
kýsii předrrty pro stroj V SB-7I fy. tirth, provádějící
následné rozšiřování předvrtŮ na průměry 5,S, reap«
6.5 o. Syto technologické předvrty vyžadují zvýšenou
přesnost průběhu vrtu, což si vyžaduje epeciáiní zása-
hy. C smerových korekcích vrtů bude pojednáno ve svlášt
ní kapitole tohoto referátu«

Vrt na líole Doubrava S« 05/01 byl použit jako techno-
logický předvrt pro prohlubování Jány 2« 3 pomocí
trhací práše«

Přehled velkoprů&ěrových vrtů provedených vrtnou eoup:

vou mriRXB EG - 210 za období 03/61 - 12/86 je uveden

v tabulce £• 2«
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Ta cul ke č« II

Přehiea velkoprucěrových vrtů provedených vrtnou

Ciel o
vrtu

01/01

02/02

03/01

04/02

05/01

06/03

07/01

oe/Di
09/02

10/03

11/07
12/02

13/04
14/01

15/01

16/01

17/02

18/01

19/01

2O/C2

21/01

Důlní

podnik

?u££k 1
Fučík 1

A. Zápotocký

A.Zápotocký

Doubravě

Pučík 5

Stařic

Ostrava

Ostrava

Ostrava

S.květen

Doubrava

řučík 5

Hlubino.

ED Zi«Hory

Dukla

Dukla

1. aaj

V.únor

V.únor

Paskov

Průměr

vrtu(o)

2,
2,
0,

2,
2,

2,
2,
2,
2,
2,

2,
2,

2,

1,

2.

1.

It

2,
0,

1,

1,

36
36
251
36
36

ye
36
36
36

36
36
36
36
72

36
72

72

36
251
72

72

vrt

183
146

so
144

143

108

146
131
172
62

80,
196
106

186

1S1

211

119

170
311
309

132

ka

»-

,5
,5

5

,5
,5

.5
,5

,5

Poznámka

vyztužen
vyztužen
ccvrchní

73°
předTt pro
hloubení
aeanován

vyztužen

předvrt pro
V S3—JV
aásobnik rui

předvrt pro
V SB-VI

předvrt pro
V SB-VI

cílový vrt

přecvrt pro
V SB-VT

předvrt pro
hloubeni
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3« Problematika stability ?elko-pruaěrových v ~ u

Obě teclmologie provádění důlních velkopruměrových
vrtu s dovrchnxm i upadala rozširovania cílových vrtl
lze realizovat pouze v podaínlcách zajištujících stabi-
litu stěn vrtů. Průměry vrtu do 1,4 m se v OKR nevy-
ztužajf. Z doposud provedených 580 vrtů Je znám pouze
jeden případ, kdy došlo к zahlcení vrtu v době jeho
provozování« V několika případech došlo к nedokrnčení
vrtu již v průběhu vrtán* z důvodu lonu vrtného nářa-
dí v tektonice, připadni závalu »,e soudržnými hornina-
mi« V ostatních případech, cca z Э& % z celkového poč-
tu vrtů, velkoprůměrové vrty sloužily a slouží svému
účelu»
Vrty většího průměru prováděné soupravou WIRTH HG-21C
jsou vzhledem i pres podstatně větší odkryté plochy
stěn vrtů rovněž ve většině případech nevyztuženy«
První dva vrty na Dole J. ?učík byly vyztuženy tech-
nologií stříkaného betonu "(Cetosea)" na mřížovinu
kotvenou svorníky« Tato technologie byla vyvinuta
v rámci řešení již uvedeného SÚ RVT "Komplexní mecha-
nizace ražení a vyztužování důlních děl". Další vrty
č, 08/01, 09/02 a 10/03 byly vyztuženy dva až tři ro-
ky po realizaci na Dole Ostrava technologii taženého
bednění a litým betonem«

Pouze jediný vrt o« 13/04, založený ve velmi kompli-
kovaných geologicko-tektonických podmínkách (strmé
uložení vrstev, pestré eerie, eilně bobtnavé horniny)
na Dole Pučíк 5, musel být asanován. Ostatní vrty
slouží svému účelu«
Technologii vyztužování velkoprúměrových vrtů v rámci
řeěení zmíněného úkolu RVT vyvinul a provádí k.p«
VOKD.
Pro zhodnocení stera stěn vrtů je využíváno fotogra-
metrické metody« К pořízení snímků stěn vrtu bylo
použito dálkoví ovládané letecké kamery a osvětlovací
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zařízení в horizontální světelnou rovinou. Protože
světelná rovina je viditelná na imfmku, lze za před-
pokladu jednotného měřítka určit vícevýlomy r jednotli-
vých hloubkových polohách. Pro ilustraci předkládán
snímek stěny vrtu 0 1,720 BER v pískovci zachovávající
kruhový profil a snímek sachyeující vrt v uhelné slo-
ji (příloha 5. 2).
Ha základě pořízená fotogrametrické' dokumentace lze
předen vymexit pásma se stíženým postupem při hloube-
ní strojem V SB-VI, připadni určit množství výplní
za výstuží»

4» Cílové vrty se zvýienou přesností

Seto problematic« byl věnován samostatný referát
uvedený na loňském 25« symposiu "Hornická Příbram
ve vědě a technice 1966** v sekci D, a proto se ъч*п<ъ
pouze o výsledcích dosažených použitím metody směro-
vých korekcí cílových vrtu pomocí ponorných motorů
Dyna-Drill.
Zvýšenou přesnost cílových vrtu si vyžaduje nová tech-
nologie hloubení jam a šibíku vrtacím komplexem
T SB-VI fy« Wirth. Technologický předvrt, provedený
s prašností do 1/2 konečného průměru vrtu, tj« v pii-
padě vrtání průmirem 1,72 ж maximálně 86 cm, je základ-
ním prvkem této technologie, kterým st zabezpečuje
odtěžení rosvolněné* horniny s čelby hloubení na spod-
ní, podfázané pracoTiitěa
flairové korekoe cílových vrtů byly sajlitiny servis-
ním způsobe» prostřednictvím PZO Polytechna západoně-
•eokou firmou PRIBSSAQ» Základní technická údaj« pro-
vedenýoh směrových korekcí jsou uvedeny v tabule«
*. 3.
finanční náklady a« jednu směrovou korekci Siní
v priMru 430 000

... •. -д
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tabulka б. III

Vrt Č* lokalita Hloubka vrtu Hloubkový interval Typ ponor. Odklon.
/m/ korakc« /m/ motoru prvek

Dyna-Drlll / ° /

V 14/01

1 16/02

V 19/01

V 20/02

Dul

Důl

001

Dul

Hlubina

Dukla

V* únor

1* únor

186

211

311

309

.5

.5

,5

131 -146

152,5-167,5

165.5-237,5

240-252,5

DELTA 500 Ш
0 6 1/2-
DELTA 500 TM
0 6 1/2"
DELTA 1Э00
SLO SPEED
0 6 1/2"
DELTA 1000
SLO SPEED
0 6 1/2*

0,5е

Л)
M
to



5» ?ýhled dullish velkosrůsěrovŤch vrtů v 0*£H

V souladu e výhleden zpracovaným v "Soacepci tech-

nické politiky do r« 2000* budou i nadálá veikoprUTsě-
rové vrty využívány ke zlepšení větrních a klimatic-
kých poměru na pracovištích stávajících i nove připra-
vovaných« U těchto vrtl půjde většinou o vrty mezi-
patrové s délkami do 200 m a a ohledem na předpoklá-
dané zvětšení mezipatrových výšek u perspektivních
pater dolů ОКЕ ее jeví jako zvětšit dálkový dosah
vrtných souprav až na 250 m při průměrech okolo 2,5 ш.

Při přepočtu na srovnatelnou jednotku ar v jednotli-
vých PLP, jelikož ее jedná o velkoprůněrc^é vrty růz-
ných délek a průměru, docházíae к těato průměraýa
hodnotám odvrtu VPV v np/roki

8. PLP - 4 940 nP/rok
9. PLP - 6 741 вР/гок
10. PLP - 5 553 nrVrok

Ve srovnání a dosavadním vývojem provádění velkoprů-
měrových vrtů to představuje další zvýšení objemu
prací, V této aouvlaloeti byly také přijaty návrhy
na zabezpečení základních Inovačních cyklů pro splně-
ní záměrů KTP do r. 2000, a to;

- Vyzkoušet a provozně zavést do konce r. 1988 vrt-
nou soupravu Beepadrill Jf-1 vyvíjenou v DS Prievidza,
která svými technickými a výkonovými parametry nahradí
doposud používanou soupravu WIEIH-210 dováženou z KS.

- Zajišťovat vývoj a ve větší míře nakupovat vrtné
nářadí a nástroje u tuzemských výrobců v ráaci
anttinportníeh opatření,

- Zajiôíovat dodavatelsky servisní službu pro provádě-
ní velmi přesných cílových vrtů a hledat cesty ke
snížení nákladů na provádění těchto prací.

- Zltpiit technologii očíslování výplachu při vrtání

cílových vrtů«
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- Zprogreeivnit odtěžování vrtné drtě ve vazbě na mc-
demiaaci nakládací techniky ft snížit tak vznikají-
cí prostoje.

- Zavádět tas, kůe i sou vytvořeny poánínky použití
elektrohydraulických pohonu vrtných souprav.

- Dořešit otdsky vystužovaní vrtu v úsecích prochá-
zejících tektonickými poruchami a Bočnými uhelnými
slojemi«*

Uvedené zavádění Inovačních cyklu pro splnění
•Koncepce technické politiky* jsou konkrétními
příspěvky pro naplnění záměrů napomáhajících к urych-
lení otvírek perspektivních d&laích polí v OKR»
Toto konstatování je také závěr mého příspěvku pro
symposium •Hornická Přibrán ve vědě a technice 1967м«

•»•л
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I n g . V l a d i m í r K r č m á ř , VOKD, k . p . , O s t r a v a , SSSR

VRTJľNÍ JAM VSB VI V P O D K Í K K | C H OKR.

flvod

Po ověřovacím provozu plnoproŕilového razícího
stroje byl dalSím významným úkolem rozvoje vědy a te-
chniky u koncernového podniku Výstavba OKD SÓ RVT
P 01-125-804, dílčí úkol 04 "Hloubení a prohlubování
svislých mezipatrových důlních děl vrtáním"• U toho-
to způsobu hloubení, který byl úspěšně zaveden za-
čátkem sedmdesátých let do kemenouhelného hornictví
NSR, je beztyčovým strojem pro vrtání jam upadne
rozeiřován předvrt na konečný průřez»

Stroj pro vrtání jam s předvrtem (dále jen
SVJ-P) je v podstatě plnoprofilový razicí stroj obrá-
cený do svislé polohy« Hornina rozrušená rotací a
tlakem vrtací hlavy padá předvrtem na spodní patro,
kde je odtěžována* Pro plynulá odvádění rozruSené
horniny ze dna vrtané jámy nesmí být odchylka před-
vrtu od «visliee větfií než polovina jeho průměru«
Předvrt slouží rovněž к vedení důlních větrů, takže
není nutné zřizovat separátní větrání«

podávka stro.1t a Jeho technické parametry

Pro realizaci tohoto úkolu RVT bylo rozhodnuto
o dovozu a použití SVJ-P firmy «irth (NSR) typu VSB-
VI 560/750 E/Sch a to pro vrtané průměry 5,8 m a 6,5
m s možnosti úpravy aS na průměr 7,5 m« Dodávka stro-
je se uskutečnila koncem roku 1984«
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Technické parataetry s t ro je VSE VI-580/750 E/Sch:

Vrtaný průtnér
Otáčky vrtací hlavy
Kroutící moaen+
Přítlak na vrtací hlavu
Vrtací zdvih
Rychloet vrtání
Počet valivých dlát
Počet upínacích jednotek
Upínací síla
Tlak hydraulického systému
Příkon motorů vrtací hlavy
Celkový příkon
Výška
Hmotnost
Rozoěry největšího dílu
Hmotnost -"-

Pro úsporu devizových prostředku byly dovezeny
pouze hlavní komponenty stroje v ceně 7 mil. Ш (vč.
náhradních dílů, technické dokumentace a technické
pomoci)* V 1« pololetí r. 1965 byl stroj dokomple-
tován díly vyrobenými v tuzemsku* Tyto díly (spodní
a horní plošina, distanční skříně, opěrné desky,
3vorníkovací zeřlzeuí) byly vyrobeny podle dokumen-
tace firmy Wirth kromě svorníkovacího zařízení, kteié
bylo vyvinuto výzkumně-vývojovým a rozvojovým stře-
diskem k»p. VOKD. Celkovú pořizovací hodnota SVJ-P
Siní 47,3 mil. KÖ8.

о
n/min
Uta
kN
mm
m/hod.
ks
ks
kN
MPa
kW
kW
m
kg
mm
kg

5,8
5,5
860

6,5
5,0
946

шах. 6360
800
0-4
52
8

13 100
max. 22,*
4 x 132
600
cca 14

59

>

cca 185 000
3400x900x1800
7 000
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První část ověřovacího provozu

První nasazeni SVJ-P bylo realizováno na úseku
Alexandr k.p. Důl Hlubina při hloubení větrního ši-
bíku mezi 8. a 10. patrem o vrtaném průměru 5,8 m
a mezipetrová výšce 198 m. šibík prochází svrchními
hrušovskými vrstvami, které jsou petrograficky tvo-
řeny pískovci (52%), prachovci (42%), jílovci (3%)
a uhelnými slojemi (3%)* Obsah SiO2 v pískovcích
činí 30-45%, jejich redukovaná pevnost у tlaku do-
sahuje 60 MFa. Maximální úklon vrstev je 20°. V prů-
běhu hloubení byly procházeny i úseky s nestabilními
porušenými horninami (mylonity), kde docházelo ke
vzniku vícevýlomů.

Technologický předvrt o průměru 1720 mm byl
proveden z 8. patra vrtací soupravou Wirth HG 210.
U této soupravy běžně dosahovaná přesncst 1% z délky
vrtu je pro nasazení SVJ-P nedostatečná. Proto bylo
dovezeno zařízení pro měření odchylek vrtu - inkli-
noměr Single-Shot od firmy Eastman a 6 ks antimag-
netických vrtných tyčí. Pro dodržení maximálně pří-
pustné odchylky od svislice bylo nutné v průběhu
vrtání cílového vrtu o průměru 251 am provést v hlou-
bce 131 m korekci směru* Korekce byle provedena for-
mou servisního zásahu firmy Preussag z NSR zaří-
zením Dyna-Drill. Celkové náklady na předvrt byly
2,8 mil. Kčs, z toho náklady na korekci směru čini-
ly 300 tis. Kčs.

Zařízení staveniště na hloubícím patře bylo vy-
budováno v obdobném rozsahu jako při klasickém hlou-
bení s předvrtem:
- těžní stroj & O 2B-1606 (použitý pro. jedno činné
těžení okovem o objemu 1 nr)
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- vrat SW 10 pro montáž SVJ~? a pro zavěšení pra-
covního povalu pro vyztužování šibíira stříkaným
betonem

- vrat KUBA 5 pro zavěšení přívodního kabelu 6 kV
a signalizačního kabelu

- ploäiny těžních lanovnic a napínacích vratu umís-
téné v hlavě Sibíku o průměru 5,0 m a výšce ló,5 o

- ohlubňový poval
- stříkácí zařízení typu Vario SSB 04

Nakládací zařízení na spodním patře sestávalo
ze škrabákového nakladače NS-5 a pásového dopravníku
TP 400/Я00.

Po odvrténl technologického předvrtu bylo prove-
deno zaústění áibíku a byla vyhloubena montážní ko-
mora o průměru 6 m a hloubce 12 m. Montáž stroje
probíhala tím způsobem, že jednotlivé díly byly
smontovány na odsuvném montážním povalu na ohlubni
díla ve větši celky, které pak byly spouštěny pomocí
kladkostroje o nosnosti 250 kN a vzduchových zvedá-
ků do montážní komory*

Vlastni hloubení Sibíku vrtáním proběhlo v 09-
-10/1985 a trvalo 37 vrtacích dnů. Dosahované denní
postupy byly závislé především na důlně geologických
podmínkách a na vzniku vícevýlomu v bocích díla. Pro
vyztužování bylo použito svorníkové výztuže SvL 220
o hustotě 1 ks/m v kombinaci a ocelomřižovými paži-
nami o rozměrech 2110 x 1150 mm. Vyztužování bylo
prováděno z otočné, vertikálně výsuvné pracovní plo-
šiny atro.ie, vybavené třemi vrtacími jednotkami se
vzduchovými vrtacími kladivy VKS 90. V méně stabil-
ních horninách byla zvýšena hustota svorníkové výz-
tuže na 2 ke/m a v* zhoršených geologických pod-
mínkách byla použit« ocelová šestidílná kruhová výz-

r
•k
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tuž z profilu К 24 s rozteči 1 m.
Pracoviátá bylo obloženo ve třisoěnném provozu

téaito počty pracovníků:

- obsluha stroje a vyztužováni
- odtěžení na spodním patře
- obsluha na hloubícím patře
- údržba strojní a elektro

celkem

Dosažená postupy a výkony:

- odvrtaná metróž
- počet směn při obsluze stroj«
a vyztužovéní

- průměrný postup
- výkon

Nejlepěl výsledky dosaženo v pěti po sobě následu-
jících dnech:

15 pra«,./den
12 -•-
15 -"-
6 -"-

43 prac./den

180,12 m
556 srn

4,87 m/den
32,4 cm/hl/sm
7,81 Г

odvrtaná metráž
průměrný postup
výkon

42,65 m
8,53 m/den

57,64 cm/hl/sm
13,89 o3/hVsa

Sasová využití SVJ-P ve vrtacích dnech:

- vrtání 38,3 *
- údržba a opravy 20,7 %
- prostoj z důvodu vyztužovaclch 27,9 %
prací

- • - odtěžení 9,3 %
- prostoj z jiných důvodů 3,8 %

%-я.
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Po demontáži SVJ-P byle svorníkové výztuž éi-
bíku doplněna vrstvou stříkaného betonu o tlouštce
5-10 cta. Celková doba přípravy a realizace hloubení
byla 26 měsíců. Cene 1 DB ůíla ve svorníkové výztuž;
činila 44,5 tis. Kčs, cene výztuže ze stříkaného
betonu pak činila 7,2 tis« Kčs/bm.

Dílčí poznatky z 1. nasazeni SVJ-r:

- aontáž stroje s využitím kladkostroje o nosnosti
25C kN není optimálnic řešením, pro 2. nasazení
byl navržen a vyroben kladkostroj o nosnosti
500 kN a úměrně tomu byla zvýšena i únosnost OQ-
suvného montážního povalu

- svorníkovací zařízení se plně osvědčilo a svou
výkonností postačuje i pro postupy stroje okolo
10 m/den

- pro případnou opravu výztuže je vhodné mít к dis-
pozici v průběhu hloubení pojízdný pracovní poval

- sestava mechanismů pro odtěžení na spodním patře
se plně osvědčila a kapacitně vyhovuje

- v průběhu vrtání nebyle nutne měnit Žádné valivé
dláto, náklady na rozvolnění 1 a. horniny (vy-
počtené z opotřebení dlát) činily 82 KÖs/n a
nepřesáhly výrobcem udávané hodnoty

- dosahované postupy jsou ovlivněny především geo-
logickými podcínkami a vznikec vícevýlooů

- vysoká cena předvrtu značně zatěžuje celkové ná-
klady ne dílo

- doba vlastního hloubení je velmi krátká, vzrůstá
však podíl přípravných a zakončovacích prací
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Druhá *ást svařovacího src-.-ozu

Pro realizaci 2. nasazení SVJ-? bylo určeno
prohlubování výduáné jamy č» i k.p. Dul I>ukla z úro-
vně 5.p. na 3.p. o celkové délce vrtání 330,7 a
a vrtaném průměru 6,5 n. Lokalita se nachází v bázi
Sedlových vrstev, která je charakterizována зю-
hutnými polohami pískovců, jemnozrných slepenců a
výskytem slojí o velkých oocnostech. část oblasti
ve svrchních porubských vrstvách je tvořena souvrst-
vím pracncvců a jílovců, ala i mocným souvrstvím
deskovitých pískovců s obsahem SiC2 až SCš. Z uhel-
ných slojí dosahovaly největších mocností sloj
S. XVl-3,9 ш a sloj Ö. XVIII-6,3 o.

Sloje takových mocností nebyly při dosavadních
nasazeních SVJ-P nikde ve světe procházeny, proto
byla této problematice od začátku věnována značná
pozornost« ?o vyhodnoceni pokusné injektáie bylo
rozhodnuto o zpevnění obou slojí v oblasti prohlu-
bované jámy magnesiálním pojivem. Injektáž bylň ;>.-c-
vedena z blízkých důlních del a celkem bylo spcire-
bováno 18,5 m injektážní směsi.

Technologický předvrt o průměru 1720 na byl
proveden nadvakrát s využitím možnosti postavení
vrtacího atroje 1Ю 210 na 6. patře. Při vrtání cí-
lového vrtu ze 6. na 3. patro bylo opět nutno pro-
vést korekci směru s využitím služeb firmy Preussag.
Celkové náklady na technologický předvrt dosáhly
v tomto případy částky 5,1 mil. Kčs.

U zařízeni staveniště byly provedeny částečné
úpravy na základě zkušeností z prvního nasazeni
а s ohledem па provádění druhé části výztuie litým
batonem (vraty pro zavedeni betonovací formy, be-
tonovací jednotka).
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Odtěžovací zařízení na spodním patře nedozne-
lo ženěn oproti prvnímu nasazení»

Pro přestavbu stroje na průměr 6,5 m bylo
nutné vyrobit resp. upravit tyto části:

- rozšíření horní pracovní plošiny, ovládací plo-
šiny a'spodní plošiny

- 4 les distančních skříní в 6 ks opěrných desek

- úprava svorníkováčího zařízení
- zoěna převodových poměrů planetových převodovek
náhonu vrtací hlavy

Vlastní vrtání jámy proběhlo v období 09-12/
1986. Vyztužování díla bylo prováděno stejným zpu-
sobem jako při prvním nasazení stroje. Vzhledem
k t опта, že důlně geologické podmínky byly přízni-
vější, než tomu bylo и prvního nasazení, nedocháze-
lo к tvorbě nadměrných vícevýlomů v bocích díla.
Rovněž průchod obou tečených slojí proběhl bez vý-
raznějších komplikací« Uhelná hmota byla v důs-
ledkJ spevňovacích injektáží dostatečně stabilní
a ani tlakem rozperných jednotek stroje nedocházelo
k výraznému porušení slojí.

Při průchodu stroje komorou na 6. patře bylo
vrtání jámy přerušeno. Pod vrtací hlavou stroje
byl smontován pracovní poval a byla provedena
výměna 28 ks valivých dlát.

Dosažené postupy a výkony:

- odvrtaná metráž (po funkčních zkouškách) 303,2 ш
- počet směn při obsluze stroje a vyztužo- 1360 srn
vání

-••д
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- prúcerný postup 4,ö3 a/den

- výkon 22,3 сз/hl/sa

6,9 Q"VhI/sm

Ke.jlepší výsledky dosažené ve dvaceti po sobě násle-
dujících ánech:

- odvrtsná nietráž 160,0 ш

- průiemý postup S a/den
- výkon ДО cm/hl/sE

11,1 a3/hl/sit

Závěr

Realizací prvního i druhého nasazení SVJ-P by-
la v podmínkách CKR úspěšně ověřena technologie
hloubení a prohlubování svislých důlních děl vrtá-
ním. Výsledky ověřovacího provozu dokumentují sku-
tečnost, že nová tecnnologie hloubení byla jak do-
davatelem důlně stavebních prací, tak i generálním
projektantem velmi dobře zvládnuta. Dále je možné
konstatovat, že volba doprovodných technologií a
zařízení byla správná a vyhovuje danýo podaínkáta.

Zavedenia nové tecnnologie dochází k výraznému
zlepšení pracovního prostředí, kultury a hygieny
práce. Podstatně se zvyšuje bezpečnost pracovníků.

1 když celkové ekonomické hodnocení není dosud
ukončeno, je možné již nyní konstatovat, že uplat-
nění nové technologie je z hlediska společenského,
bezpečnostního i z hlediska kultury práce přínosem.

»: г
ľ •> -i
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Ing. Miroslav h r u b ý. Uranové doly Oolni Rozinka,
koncernový podnik

DOPRAVADlrOUHéHOi W T E R ^ L U J »

Anotace
Ve své» přiepěvku chci navázat na přednášku pra-

eovnika GR CSUP Ing. Oaroslava Handliře, který na
sympoziu Hornická Priorám ve vědo a technice v rooe
1985 hovoril na téme "Mechanizace báftekého provozu
v ráaci koncarnu uranového promyslu"» Dedna část se
dotýkala problaeatiky manipulace a materiálem se
stručný« popise* zařízeni uživených пш UO Haar, VO
Zapadni Ceohy a připravované aplikaci v oblasti UO
Dolní Rozinka« Právi v poaladni jmenovaná oblasti by-
lo řeieni mechanizace dopravy materiálu do podzemí
pojato natolik komplexná, že v současné dobi lze ho*
vořit o uceleném dopravním systému na závodě Rožná I«

poprava materiálu dřivé
Úvodní svislá dila v oblasti Oolni Rozinky jaou

až na malé výjimky v provozu vlca jak 20 lat» z hla*
dieka profilu a použiti výztuže ее vesměs jedná o tě-
žební Jámy obdélníkového prořezu 10,92 «2 s dřevěnou
nabo prefabrikovanou výztuži» S postupem těžebních
horizontu do hloubky vyvetel požadavek otvirky del-
ších partii v centrální oblasti ložiska slepou jámou«
zpřistupftujlci zásoby pod 12. patra«» V roce 1980 by-
la dána do provozu nová moderní těžební kapacita na
alapé jámě R7S. navazující věak na dřlva vybudovaná
úvodní dilaé Přesouvánia těženýon objemů na tuto no-
vou jámu aobou přineslo též zvyšováni nároku na množ«
etvl aeteriálu,který ja potřebný pro zabezpečeni hor-
nických prací (dolovina, potrubí, kolejnice, pažící a
vyztužovaci prvky apod») a Jež je nutné do podzemí
dopravit* Časové využiti těžbou a fáráni« praoovnlkA
nedovolovalo v doatatečné «ire zásobovat podzemí pot-
řebný« sortimentem materiálu« v proběhu pracovních
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dnů (pondělí - pátek) se vykrývaly pouze nejnutnější
požadavky, dalši materiál se spouátäl v naoraccvní
dny v tzv» materiálových smenách« Tyto skutečnosti
Röly negativní dopad ve formo přesčasové prica a z ni
plynoucí problémy s dodržováním přestávek v práci dle
Zákoníku práce, zvýšených nákladů na provoz zařízeni
(těžních stroja, kompresora, hlavních ventilátorů) a
v neposlední řado též nákladů na svoz a rozvoz pra-
covníků 9 ohledem ne poměrné obsáhlé území jejich
ubytováni (téaěř Э8 % pracovníku na pracoviště denně
dojíždí autobusy ČSAD).

Z celého soitimenťJ dopravovaných materiálu pat-
ři doprava dlouhého nalerlálu (t»j* delšího než korba
důlního vozu) ic časově náročným, namáhavým a nebez-
pečným pracou, při dopravě těžni jámou též к nejméně
mechanizovaným aanipulaclnt» Dlouhý materiál se dopra-
voval uložený na koruno nebo nástavbě dopravní nádoby
upevněný většinou řetězem к těžnímu lanu* Nakládáni
bylo provááino po jednotlivých kusoch ručně, zejména
v zimě obtížné a nebezpečné.

Skládáni ne patrech, v zájmu minimalizace času,,
se uskutečňovalo větiinou strháváním části nebo ce-
lých svazku materiálu na podlahu nařeži* Pří takovém
způsobu práce docházelo к poškozováni konstrukci pod«
lah a narážecího zařízeni, při doprevě zejména želez-
ných prvku (potrubí, kolejnice, lutny apod«) bylo ne-
kontrolovatelnými výchylkami spodních konců materiálu
ohrožováno těžni lano, dopravovaný materiál byl v ně-
kterých případech znehodnocován neštípnuti«, zlomenia
nebo deformaci* Takto chaoticky aložený materiál vy-
žadoval také větil čee potřebný к opětovnému naloženi
na dopravní vozy, přičemž pracovníkům nekládky hrozi-
lo nebezpečí jeho sesutí a z toho plynouol pracovni
úrazy* Nezanedbatelnou veličinou byly rovněž proetoje
těžního zařízeni vyplývajlol z česové náročnosti ne-
kládky na dopravní nádobu a nutnosti odstraflovat <tu-
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sy, která pri výše uvedené« způsobu skládáni zasaho-
valy do průjezdního profilu dcpravni nádoby*

Povrchové manipulační skládky odpovídaly stupni
Mechanizace celého systému dopravy« Materiál se pre-
važná prepravoval ručně na jadnoosých kolových pod-
vozcích za skládky k Jámô. Výetavbou a uvadenim sle-
pé Jámy do trvalého provozu se všechny zmíněné nedo-
statky znásobily, nebo? problémy z úvodních tažních
jam se opakovaly v plné míře též ne této jáno»
Hlavni parametry tažních zařízeni Jsou uvedeny v pří-
loze II,

У roce 1982 při pokračující« rozvoji tažených
objemu na slepé jámi R7S bylo zřejmé« že bez zásad-
ního opatřeni «e nepodarí vyřešit rozpor mezi požado-
vanou a skutečnou kapacitou těžního zařízeni« Zvýšeni
rychlosti Jizdy dopravních nádob při těžbě úpravou
řidičích obvodu těžního stroje přineslo sice nárůst
výkonů, ovsem rozborem předpokládaného rozvoje pří-
pravy a dobýváni v důlní« poli Jámy bylo prokázáno.
že v průběhu následujících dvou 1st bude i tento ná-
růst nedostatečný« vytypovanou oblasti možného zdroje
rezerv byla doprava materiálu pro otvirkové a dobyvj-
cl práce«

Prvni pokus o řeSeni problematiky nesplnil oče-
kávaný přinos« Roáeni spočívalo v Jednoúčelové do-
pravní nádobě - kontejneru délky 7 «, trvale umiste-
né v těžní zítyni, která byle v dobi mimo dopravu
materiálu odložena ve volné hloubce Jámy pod nejspod-
nější« patrem» Kontejner byl závisen pod dopravní ná-
dobou nm zvláštni« poloautomatlokem závěsu« Dopravo-
vaný «eterlál ее po jednotlivých kusech nakládal do
kontejneru podobni jako na korunu dopravní nádoby«
Ooeeiený efekt epočlval v lepil« využiti profilu těž-
ni zátyně, odstraněni nebezpečí poěkozeni těžního la-
ne při aanlpulaol a sníženi rizika pádu předmětu do
Já«y vlive« nedostatečného upevněni svazku materiálu
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k těžnímu lanu« Zvýšeni přepravních objemu Činilo cca
5 % oproti povodniюu způsobu dopravy. Nebyl však zaě-
nSn způsob nakládání a vykládáni materiálu, ani ne-
došlo ke »níženi fyzické námahy obsluhy, rovněž ne-
bylo dosaženo znatelné čaeové úspory. Nadále bylo
nutno provodit dopravu materiálu v nepracovní dny«
Pracovníky VD Oolni Rozinka byly proto hledány další
způsoby/ jak situaci řešit« У uvedené dobo ее pro do-
pravu dlouhého •ateriálu do podzemí využívalo několik
systémů*
a} spouštění samospádem potrubia

Tento způsob je použitelný pouze pro dolovinu,
v naSich podmínkách nevhodný pro omezené prostoro-
vé možnosti strojních oddelení těžních jam a stís-
něné poaěry na náražich« Rovněž není vyhovující
pro dopravu na více výškově odliiných horizonte«

b) doprava velkoprůměrovými vrty
У rámci Československého uranového průmyslu je
uplatňována v oblasti UO Hemr« Zařízení eestévé
z dopravního vratu« dopravní vize nad ústím vrtu a
vhodně tvarované» zde válcové, dopravní nádoby -
- kontejneru, umožňující přepravu vloženého mate-
riálu vedením pažnicemi vrtu« Tento syetéa dopravy
je též znám jako •hameráček;". Výhodou je převedeni
dopravy materiálu na zvláštní důlní dílo mimo těž-
ní jámu« Pro podmínky na Oolni Rozince viak byl
nevhodný z hlediska pořizovacích nakladd na paže- i
né vrty a zejména potřebu dopravovat do hloubky až v

1200 m pod povrchem* Výrazným omezujícím faktorem

byla též půdoryaná aituaee jednotlivých patrových
horizontů, které sleduji úklonné poměry ložiska«

c) doprava závěsnými materiálovými klecemi
Počátkem roku 1982 byl uváděn na důlním závodě I
Okrouhlá Radouib UO Západní Cechy do provozu reeli- .

začni výatup oborového úkolu KVT č« 0-10-1590-395. >
Protož« tímto úkolem byly /eíeny obdobné problémy ' \.{
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kapacitních nožnoeti těžební Jány, navázali Jeme
v« spolupráci • VZUP Kamenná, Jmenovitě s hlavni*
řeěitelem Antonínem Panglem, na výsledky zminénóho
úkolu RVT«

d o p r a v y materiálu na jámách B i a R 7 S
Výsledky Jeseni úkolu RVT dosažené na UD Zapadni

Cechy nemohly být e ohlodem na odlišné parametry též«
nloh zařízeni a dispozic náraži aplikovány přímo«
Proto byl v roce 1983 zahájen nový úkol RVT č. к-15-
-125-005-40 pro řešeni dopravy na jámách R7S а В 1,
e předpokládanou dobou realizace do 30 měsicu a plá-
novanými náklady 1 mil» Kčs, včetně povrchové sklád-
ky materiálu na Jámě В 1» Časový harmonogram byl do-
držen, skutečné náklady činily 977 tis« Kčs«

Zařízeni pro dopravu dlouhého materiálu

1« Přídavný závis klece (PZK)s
Závos je tvořen přihradovou konstrukci pevné spo-
jenou s dopravní nádobou těžního zařízeni» Hlavním
prvkem jsou dva vodorovné nosníky s vodlcimi dra-
hami e aretaci závisných kladek materiálové klece
a pevnými vodítky provodnio«

2« Závisná materiálová klec (ZMK)i
Klec tvoři prostorová přihradová konstrukce« Horni
Cast nese závěsné kledky pro zachyceni v PZK, dno
klece je bočně odklopné pro možnost zajeti kla rú-
rového vozu dovnitř« Ve spodní části je ZMK opat-
řena dvoupolohovými vodítky pro vodoni průvodní»
ceml a umožněni vychýleni z profilu těžni zátynä
do vodorovné polohy« Pro zajiitěnl klsnicového vo-
zu v ZMK při vertikální dopravě je uvnitř hřebeno-
vý zéohyt eretujlcl vůz za nápravu v kombinaci
• vodítky kol vozu*

ZMK na Jámě в 1 slouží pro dopravu jednoho klaní»

eového vozu e materiálem max« délky 4,3 a, max*

hmotnoet užitečného zatíženi člni 1030 kg«
. ... •• :Í



ne jánô R75 uBožnuje don řevu ež dvou kianico-

výcti vozů, tisxa oólka dopravovaného materiálu či»

ni 6,0 n, шах» užitečná hmotnost 2500 kg* Dedním

z probiénů, se kterými jeme se museli při zavádě-

ní ZMK ne R7S potýkftt byla skutečnost, že světlá

šířka raezi stojina«! ěechetnich stolic je shodná

s rozteči průvodnic» Pevné části bočnich vodítek

•uselý být nahrazeny sklopnými, přičemž přestavo-

veni z klidové do funkční polohy s zpöt je seno»

činné při nasouváni nebo vysouváni ZMK do profilu

těžní zátyně»

Pomocné zařízeni*

a) Manipulační vraty EV-2,5 - jsou umístěny ne

chlubni a jednotlivých náražlch e slouží pro

vychylování ZMK z profilu jámy»

b) manipulační kladky - uchyceny na noeniku pod

stropem ohlubné nebo náreži»

c) přepravní podvozek ZMK - slouží pro odstaveni

materiálové klece na ohlubni jó«y v dobi mimo

dopravu materiálu«

d} klanicové vozy - jeou určeny pro dopravu dlou-

hého materiálu« Konstrukce vychází z typového

vozu vyráběného VZKG, závod Frýdek-Mietek. Pev-

né klanice Jsou upraveny tak« aby byl v maxi-

mální miř» využit vnitrní prostor ZMK • součafi-

ne uiEOžtiovely zajiětění boční aretaci pro vozy

30V О,Бб m3 při převozu prázdných klaničáko

etávejiclwi dopravními nódobaoi»

e) vozy pro TH - na podvozku 00V Je uzpu»ob»na

nástavba pro pevné uchyceni prvků kompletfi TH

výztuže«

f) nájezdové klíny - slouží pro překonáni výSko-

ve ho rozdílu mezi kolejemi narazíit • vodítky

kol v ZMK při nejiidini a vyjížděni voso • ma-

teriálem« '

g) povechcvá ekládka materiálu - vybudována na r

• -v X
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povrchu jáey B i a slouží jako manipulační
•lato pro nakladeni aetariálu na vozy« Oolovtna
ja uložena na vyvýšených raapách, odkud ja na-
kulována přiao *s2i klanica vozu« Oatatni aate»
rlály z jednotlivých figur lze nakládat vysoko»
zdvižný« vozikaa nebo ručně« Skládka taká »lou-
ži pro koapenzaei aezi cyklaa dodávek 0MT2 a
potřebaai dolního provozu«

Celková přehledová achána dopravy je uvedeno v
příloze 1«

Postup při dopravě 2HK
vlastni proces dopravy dlouhého aateriálu záves-

nou kleci lze charakterizovat následujleiai operaceais
1. Přiblíženi ZMK na přepravní* podvozku к já«*.
2* Nasunuti ZMK do přidavnáho závěsu a zajlátěni

aretačnlai pákaai«
3* Nadzvednuti 2MK vratea, odsunuti přepravního

podvozku a uatavanl závěsná klece na ohlubni ve
vodorovná poloze*

4« Otevřeni zadního Cela ZMK, natlačeni naloženého
klanicováho vozu do závisná klece« erotace vozu
hřebenový* záchyte*» uzavřeni a zajletěni zadní-
ho čela klece*

5« Z» součaenáho zdviháni dopravní nádoby a manipu-
laci a vrata« ustaveni ZMK do svislá polohy pod
dopravní nádobu« vysunuti dvoupolohových vodítek
do pracovni polohy*

6* Cizda ZMK na určená nárezlětě«
7* Přestaveni dvoupolohových vodítek do klidová po»

lohy, za aoučasnaho popouitěni dopravní nádoby a
vytahováni* vrata* EV-2,5 vykloněni ZMK spodni
čáatl do táaěř vodbroVná polohy na náražl«

8* Otevřeni zadního čele« odjiětěnl klanicováho vo-
zu a jeho vyvezení na koleje pro dopravu do důl-
ního pole nebo ke elapá jáaě«

fi. uzavřeni 2ИК, ustavení do tiini zátyně a jízda



234

do výchozí pozic» na ohlubni jámy.
10. V prlpadi ukončeni dopravy materiálu se ZMK uloži

pomoci vratu na přepravní podvozek a po odjiětoni
ze závěeu se odveze na nlsto uloženi»

Oproti původnímu způsobu dopravy odpadají opera»
ее nakládáni Materiálu na těžní nádobu na ohlubni,
vyloženi na náražl a nakládka na klanloové vozy na
patře. Na povrchu naložený vöz je vyložen až pří»o na
tileti spotřeby materiálu«

Potrubí a kolejnice Jsou na jámě 8 1 přepravová-
ny na lanových závěsech pod dopravní nádobou, na Jámě
R7S ponoci ZMK»

Významný« ukazatelem Je také rychlost jízdy těž-
ního zařízeni při dopravě materiálu« Při uloženi ma-
teriálu na koruně dopravní nádoby byla povolena max»
do 2,0 «/в, ее ZMK Je povolena rychlost 6,0 m/e»

Doprava materiálu na jámě. R 1
Zkušenosti získané z provozu obou výše zmíně-

ných jen přiepěly к rozhodnutí dopracovat systém do-
pravy materiálu na dolní« závodě Rožná I tak, aby obě
úvodní jámy a na ně navazující slepá jáma vytvořily
integrovaný celek» V eoučasné době byla uvedena do
trvalého provozu ZMK na jámě R 1, zbývá dokončit
úpravy povrchu pro zajiětěni dopravy vozového mate-
riálu» Závěsná klac umožňuje dopravu materiálu do
délky 4,3 m, což je limitováno výěkovýml poměry zej-
néna na ohlubni Jámy» Celkové náklady Jsou plánovány
v výěi 700 tle» Kče, doba realizace do 24 «ěoioů»

Z á v ě r
Oopravnl eyetém závěenými materiálovými klecemi

přinesl očekávaný e jednoznačně prokazatelný efekt«
Dosažené úspory и vybraných materlálo jsou uvedeny
v přilož« lil» Výsledek plodné spolupráca mezi kon-
cernovým podolkem UD Dolní ftožlnka a VZUP Kamenná za*
jllfuje progresivní způsob řeienl dopravy dlouhého
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materiálu do podzemí, humanizaci činnosti pracovníků
těžby a podstatně redukuje podmínky pro vznik pra*
covnich úrazo a mimořádných události«

V rámci řeSeni úkolu RVT bylo dosaženo valmi
příznivého pomeru mezi vynaloženými náklady a dosa-
ženým přínosem* Ukazatel souhrnné ekonomické efektiv-
nosti byl při závěrečném oponentním řízení vyčíslen
ve výil 4,73 Kčs/Kčs.

Se včak třeba upozornit na skutečnost, že uvede-
ný dopravní systém nelze bezhlavé kopírovat kamkoliv«
Každé stávající těžní zařízeni má své specifické pod-
einky, z nichž některé nelze libovolně měnit« Závěsné
materiálové klece jsou vhodné zejména pro řeěeni mo-
dernizace dříve vybudovaných těžebních kapacit, kde
mechanizace manipulačních operaci je obvykle velmi
nízká nebo vôbec chybí«

Dolní Rozinka - duben 1987

•s X
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Pmr»metry t ii n j ch zafizeni e dopravou dlouhého aatariélu ZMK Přilohe II

tftžnl zařízeni
dopravní nádoba

rozaěry atéža - délka
• ilřka

vadanl dopravní nádoby
avitloat aezi provodnieeal

tižba
dolní vozy typ

rozchod

těžni atroj typ
tiinl lano
uiitačné zatíženi při těžbě

závfsná Mtarlálová klec

• délka
• haotnoet
• užitečné zatíženi aax«
- délka dopravovaného aatariélu вех.

Jáaa В 1 jáaa R 7S jáma R 1

dvojčinné
2 etážová
1 600 «a
840 ••

4 etážová
2 100 aa
1 200 aa

2 etážová
1 600 an
840 aa

boční dřev&nýai prfivodnleeal
900 •• 1 260 aa 900 aa

vozíková
ODV 0.66 я 9

450 aa

2B 3608
ji 26 an
26 000 N

2B 3216-2«
0 46 aa
48 000 N

28 6018
0 46 aa
48 000 N

4 706 ••
1 300 kg
10 100 N
4 300 «»

6 910 aa
2 200 kg

23 600 N
6 000 aa

6 076 aa
1 300 kg
10 100 N
4 300 aa



Dosaženi aftaigni úspory u vybraných druhu matarlá1Q Příloha

B a t e r l á l

kulatina 4,0 в

3,0 в

pod 3,0i
«atovine
TH výztuž (komplety)
kolejnice 03/18

praže«

e e 1 к е в
«•pery /|2*3) - 4/

1
/ke/

550
642
380
1000
236
275
496

jám«

2
/Nh/

124,66

111,71
45,98

227,00

114,46
•

60,02

664,02

B 1

3
/Nh/

31,00

k-JZ»*4
12,54

68,00

38,23

27,6

16,37

221,88

266,31

4
/Nh/

122,98

110,03

42,29

223,60
91.57

69,12

649,59

1

1000

1334

590

1500
236

276

496

jáma
2 "
/Nh/

145,00

150,74

48,97

217,50

94.40

150,14

41,17

847,02

R 78

3
/Nh/

58,00

77,37

19,47

87,00

38,23

27,60

16,37

324,04

382,07

4
/Nh/

139,Я0

144,71
47,01
208,80
75,52
135,13
39,52

789,89

Legendef 1 - »nožetvl dopraveného Materiálu

2 - vertikálni doprave při povodni technologií
3 - nakládáni materiálu na náraži (u nová technologie odpadá)
4 • vertikálni doprava novou technologii

M
U
00
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Ivan Vozár, Andrej Turčan - Ústav pre výskum rúd pobočke .<o5i.ce
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PLOŠNOM vjfs?u?.;u ľ-:ti РСЗГ/А:;Г :.u.r:."Sľ?u v -z".z коогез -. BAŇA

ВАГГК07

1 . 0 ÚVOD

Intenzifikácia hlbinného rudného baníctva úzko súvisí
e problémom elektrohydraulizácie vŕtania vrtov a odťažby
rúbanlny, ktoré predstavujú základné pracovné operácie pro-
ceau dobývania a razenia dlhých banských d i e l . Klektrohydrau-
l izác ia pozitívne ovplyvňuje úroveň mechanizácie a Je v súla-
de e cieľovým programom rozvoja národného hospodárstva v ob-
l a s t i úspor palív a energie v 8. päťročnici.

Tieto aspekty boli motiváciou k riešeniu danej problema-
tiky v r«mci oborovej výskumnej úlohy K 0199-50 v ?::?, Košice-
-Baňa Bankov. Konkrétne sa jedná o pokusná komplexné nasadenie
elektrohydraulickýoh mechanizmov na veľkoplošnom mechanizovanom
výstupku v bloku V-602.

Mechanizované výetupkové dobývanie so základkou na l o ž i s -
ku Košice má 15 roSnú tradíciu.Pri dobývaní sa dosahujú výko-
ny zodpovedajúce ťažobným potrebám závodu, pričom sa používa-
jú bezkolajové mechanizmy so vznětovými motormi, naJran vrtné
vozy PHV-2A a prepravníkové nakladače РЯ-1500.

Vŕtanie produkčnýoh vrtov sa v plnej miere uskutočňuje
pomocou dvojlafetových vrtných vozov PNV-2A s pneumatickými
vrtnými kladivami VKS-90 VM, u ktorých sa dosahuje směnový
výkon ? rozmedzí 100-120 m/VV, pričom sa dosahuje ročných vý-
konov ooa 50 000 •• W PNV-2A SA taktiež užíva k radeniu vnú-
txo-blokovýoh príprav«

Odťažba úžitkovej rúbanlny, ako aj rozvoz sdkladky a ti
robí pomocou prepravníkových nakladačov Píl-isoo, kde sa do-
tahuj« t emeaovyoh výkonov 70 t/1 ГМ» Tento výkon nie Je vy-
soký, treba tu vSak brať do úvahy značnú prepravnú vzdlale-
aoeť-al 160 • a nísfce vyuSltie prepravníkových nakla:,>čov
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г вшеае z t i tu lu poruchovosti a nedoetatočného servisu.
Pooocou PN-15OO sa uskutočňuje aj odvoz rúbeniny z paž-
by prípravných diel«
Nasadenie dieslofikovaných mecheolzmov ako negatívum pri-
náša zhoršovanie podmienok pracovného prostredie jeho zne-
čisťovaním výfukovými splodinesi vznětových motorov, 60 pri
maaovom dobývaná 8 koncentráciou ťažby kladie vyвoké nároky
na vetranie a pôeobí ako negatívny faktor na zdravie pracov-
níkov« Seléj je to vysoká energetická náročnosť na jednotku
ťažby.

Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie hygieny
práce za udržania súčastne dosahovaných parametrov výrub-
noati, znečistenia a výkonov sú základnými zámermi výskumu
pri komplexnom nasedení elektobydraulických mechanizmov v
bloku V-602.

2»0 R o z s a h b l o k u Y - 602. o c h r a n n é
p i l i e r e , v y ť a ž i t e l n é z á s o b y ,
v ý r u b n o a ť

VýSkový rozsah bloku je 94 a, čo zodpovedá cca 28 do-
bývacím výstupkom o výške 3 m. Geometricky blok V-602 pred-
stavuje komolý ihlan, ktorého základňu v úrovni základného
výstupku (lávky) tvorí rôznostranný trojuholník ktorého naj-
dlhšia strana je 160 и.

Hajvačší plošný rozsah je v úrovni základného výstupku
( • 62 m. n.a. ) t kde d obývatelná plocha predstavuj« 12 000 m2

(príloha S.1) . Najmenší plošný rozsah je v úrovni + 148 ••na.
kde táto plocha predstavuj* 6 800 m2 (príloha S. 2 ) . Obidve
plochy «ú prestúpené vgSšími jalovými vložkami ktoré nebudú
dobývané. Dobývanie v bloku «a bude «vojim rozsahom prispô-
sobovať úložným pomerom, takže na každej lávke bude vydobytá
iná plocha.
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V bloku budú ponechávané vnútroblokové piliere (stra-
tené piliere o toaáži 467 000 t), atropný pilier (strata
167 500 t), pilier základkovej chodby (atrata 15 100 t)
nadložný pilier ktorý bude ponechávaný v miestach kde zo-
slabené nadložné vrstvy nebudú od úžitkového magnezitu od-
delené dolomitom (strata 19 700 t). Teda celkové etraty
v pilieroch predstavujú 669 300 t, So pri využitelných zá-
sobách 3,092.78D t predstavuje 78,4% výrubnosť.

2.2 Prístupové cesty do bloku V-602

Blok V-602 je sprístupnený z úrovne VI. obzoru z pre-
kopu v reze 47-47,' z ktorého v podložnej aj nadložnej česti
aú vyrazené dovrebné, ktoré na úrovni prvej lávky (+62 m.n.m.
ústia do rampy ktorá danú časť ložiska apája cez IV. obzor
a povrchom. Zauste nie rampy je na dne lomu (+ 190 m.n.m.).
Toto banské dielo slúži najmä k doprave bezkolajových mecha-
nizmov do bane, k občasnému fáraniu, doprave materiálu ako
aj k čiastočnému ovetrávaniu. Z vertikálnych banských diel
v bloku budú k dipozícii 3 komíny a to 1 základkový, 2 od-
tažbové a vetracie«

Severozápadným pokračovaním ložiaka (za medziblokovým
pilierom) je blok V-601 ktorý v aúčaanostl je dobývaný výs-
tupkom sa základkou pomocou bezkolajovej mechanizácie a die-
aelpohonom.

3.0 M e c h a n i z m y v y t у p o v a n é k n a s a -
d e n i u y.-bi-o k u V »602

Úvodom tejto kapitoly Ja nutné uviesť, že nasadenie
elektrohydraulických mechanizmov ai vyžiadalo značnú pred-
prípravu v •lektrifikáoll pracoviska» Za týmto účelom bol
vypracovaný "projekt rozvodu elektrickej energie." V jeho
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zmysle bolo potrebné blolc V-602 aspojíť dvojitým prívodom
na trafostanicu VI. obzoru, pričom bolo nutná inštalovať
cca 1 500 m káblov, 1 hlavný rozvádzač a 3 podružné rozvá-
dzače, ktoré budú situované priamo v dobývke a budú sa pre-
miestňovať e postupom dobývania. V hlavnom rozvádzači, ktorý
íe situovaný v medziblokovon pilieri je inštalovaný elektro-
mer ktorým bude registrovaná spotreba selektívne pre blok
V-602. Prívod elektrickej energie do bloku V-602 vid* v prí-
lohe č. 3.

3.1 Vrtné prác»

U vrtoýoh práo pri vŕtaní produkčných vrtov aj pri raz-
be horizontálnych banekýoh diel v rámci vnútroblokových prí-
prav namiesto dopoaial užívaného vrtného voza PNV-2A a pneu-
matickými vrtnými kladivami VKS-90 VY bude použitý jednoramen-
oý plnohydraulický vrtný voz PNV-1H e hydraulickým kladivom
HVKS-125.

Vrtný voz PNV-1H zo všetkých dostupných vrtných mecha-
nizmov če«koelov*a«k«j výroby najlepíie apĺňa technologioké
požiadavky pri výetupkovom dobývaní«

3.1.1 Stručná charakteriatika Р1ГУ-1Н

PIíV-tH Ja samohybný Icoleeový vrtný voz a dieaelpohonom*
Podvozok vrtného voza je odvodený od prepravníkového naklada-
ča PN-1 500« Na podvozku ja v prednej ča«ti uchytená vrtná
Jednotka VJ-3H vystrojená hydraulickým kladlvoa HVKS-125. Pre
pohon a ovládaní« hydrauliokého vrtného kladiva, «ко «j k ma-
nlpuláoll • vrtnou jednotkou, vrtný vos má zariadenie S0P-100H.
K pohonu eúatavy SOP-100H elúil «loktronotor o výkon« 45 W *
Pri vrtáni vrtný vos B U I Í byť napájaný elektriokou «mrglou
o napHtí 3x380 V» V sadмj oaatl «troja j« uaieatnený «amo-
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rut •••'. y.bCi bubon e elektrokáblom o dĺžke 30 m, ktorý obmedzu-
je jeho akčný rádius. Ovŕtateľná plocha W dosahuje až 26 m •

K posúdeniu výkonu PNV-1H sme mali dostatok podkladových
materiálov z prevádzkového nasadenia stroja v SMZ JelSava-Mi-
ková v rokoch 1984-85, teda v podmienkach blízkych lošiaku
Košice.

3*2 Nakladacie práce

Pri nakladacích prácach namiesto prepravaikového nakla-
dača FH~i500 bude použitý elektrifikovaný prepravníkovy na-
kladač PNE-1700. Vzhľadom na to, že do roku 1990 závod bude
mať k dispozíci i len 1 ks PNE-1700 tento bude nasadený lea
k preprave úžitkovej rúbanlny, t . г . , že plná slektrohydrauli-
zácia ťažobného procesu nastane až v äalšej päťročnici, kedy
•j rozvoz základky bude uskutočňovaný pomocou PNE-170Q.

3.2.1 Stružná charakteriatiká PMS-1700

Preprnvníkový nakladač PNE-1700 íe vystrojený Čelne vý-
klopnou lopatou o oomlnálnoffi objeme t,66 m • Ako hnacie jed-
notka k pohoou celého hydraulického ayatému j« použitý elek-
tromotor o výkone 75 kW. V zadnej Saatl atroja je umiestený
samonavíjací bubon elektrokábla o dĺžke 95 m. Kábel proti po-
škodeniu nadmerným ťahom je istený ochranným zarlauením EZOR,
ktoré je inStalované medzi e l . rozvádzačom a vlaatným strojom.
Pira-1700 dosahuj* maz. rýohlosť jazdy 5*7 km/hod. Pretože
PKE-1700 T podmienkach magnezitových závodov zatial ešte nasa-
dený nebol, k posúdeniu výkonovej schopnosti sme použili poz-
natky a «ýeledky zo závodu ŽB Rudňany, kde stroj bol nasedený
v rokoch 1933-85.
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3.3 Sekundárne rozpo.iovanie nadmerných kusov rúbaniny

K sekundárnemu rozpojovaniu nadmerných kusov bude použí-
vaný impalctorový voz IHV-25Q..S týmto bude vykonávané aj ob-
trhávanie stropov dobývky pomocou vyměnitelného ramovacleho
háku, ktorý bol už prevádzkovo odskúšaný a dobrým výsledkom.
Pravdaže sa tu nejedná o elektrohydraullcký mechanizmus, ale
jeho zaradenie znamená prínos v oblasti bezpečnosti a hygieny
práoe.

4*0 P r e d p o k l a d a n á v ý k o n y

V predu bolo už povedané, že hlavným cielom riešenia
výskumnej úlohy je zlepšiť parametre v oblasti hygieny práoe,
pri snížení energetickej náročnosti na jednotku ťažby. Čo sa
týka výkonov, úloha nemá konkrétne stanovený výstup, je však
samozrejmé, že úroveň súčasne dosahovaných výkonov je nutná
udržať.

Z prepočtu výkonov vyplynulo, že s nasadením W PNV-1H
namiesto PHV-2A k poklesu výkonu pri vŕtaní produkčných' vrtov
nedôjde, čo potvrdzuje skutočnosť, že ročná kapaoita obooh
vrtnýoh vosov je v podstate rovnaká a predstavuje eea »17 000 m.
Výkon PNV-1H v záv is lost i na ф vrtu a efektívnej praoovnej
dobe viä. na prílohe 6. 4«

. Pri od ťažbe úžitkovej rúbaniny a rozvoze zn'kladky nasa-
dení« FTľ',-1700 namiesto PN-1500 dôjde k 40£-nému zvýšeniu vý-
konov» Ročná kapaoita PN:>1700 je o 20 000 t vySäla ako u
PH-1500. Směnový výkon PNB-1700 v závis lost i na prepravnej
vzdialenosti vl3 príloha 5. 5»
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Energetickú náročnosť ame počítal i na 1 tonu úžitkovej
rúbaniny pri nasadení vrtných mechanizmov poháňaných s t lače-
ným vzduchom, reap, hydraulickým médiom a prepravných mecha-
nizmov • d iese l pohonom, reap, elektrifikovaných a hlavným
zámerom vyčíslenia úapor «lektrohydraulizáciou ťažobného pro-
oe«u.

Snergetlokú náročnosť u PKV-2A «m* počíta l i cez hrubú
vrtnú rýchloať W ( menovitú apotrebu «tlačeného vzduchu a
«potrebu elektrickej energie na výrobu 1 ta? stlačeného vzdu-
chu. Vypočítaná «potreba elektrickej energie na bežný meter
vrtu predstavuj« 4,19 kWh. Pri výnos« 2,08 t г t bra vrtu spo-
treba elektrickej energie .1e 2.0 kVh/t.

Energetická náročnosť u PNV-1H bola počítaná cez hrubú
vrtnú rýchlosť a spotrebu elektrickej energie za minútu.
Spotreba elektrickej energie na 1 ba vrtu predstavuje 0,55 k-Vh.
Spotreba energie pri vŕtaní produkčných vrtov rôznymi necha-
nizmaml v záv i s los t i na objeme ťažby vid* príloha 5.6.
Pri výnos« 2,08 t z 1 bra vrtu spotreba elektricke.1 energie
je 0.26 kWh/t.

Energetická náročnosť u PM-1500 no základe priameho do-
poručenia vedúceho konštruktéra motorov Z'-'TOR - v ZŤS Martin
bola počítaná oes prácu prevodom na k.Vh. Vychádzalo sa z hodi-
nového výkonu pri /t prepravnej 100 m vzdialenosti. Spotreba
«ner^ie na prepravu 1 t pred«tavu.1e 2.3fl кЛ'п.

ßnergetloka náročnosť u PWR-17Ü0 bola vypočítaná cez
hodinový výkon stroj« pri priemernej prepravnej vzdialenosti
100 ma priemerného príkonu. Spotreba «lektrlcke.1 e ne r g i« na
prepravu 1 t pred«tavuje 0.97 kWh. Spotreba energie pri odťní-
be tSft v záv is lost i na objeme ťažby vlci prílohu 6« 7.
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Sálej v oblasti energetickej náročnosti pri nasadení
elektrických PS dochádza k úsporám z titulu znížených náro-
kov na vetranie.
Pri 60 kt ťažbe a nasedení 2 ke PIí?;-1700 je možné sní žiť po-
trebu čerstvých vetrov v bloku o množstvo 2x1,9049x108m3/rok,
čo predstavuj« •potretou 510 500 ktfh/rok, pričom na 1 tonu
ťažby pripadá úspora. 6,38 kWh.

5.1 tfepors' z titulu elektrobyársulizácie pri prepočte
na 60 kt ražba

Nasadenie elektrohydraulickej mechanizácie v proceae do-
bývania prináša úsporu energie v nasledovnom členení:

a.) tfspora v technologickoe procese-vŕtanle produkčných
vrtov-odťažba tÍE

- 3,65 airh/t

b.) tfspora a titulu sníienýob nárokov aa vetrania

- 6,38 kfh/t

Pri ročnej ťažbt 80 kt ÖR ea1ková úspora elektrickej
energie v smysle vySSie uvedených hodnôt predstavuj«
«02 400 kWh, 5o pri cene elektrickej energia 0,35 XSs/kWh
reprezentuj« čiastku 280 840 Кб«. Celková úspora energie pri
nasadení elektrohydrauliekých mechanizmov v sávislosti na
výške ťažby vi3 príloha 5. 8.

Úspora v skutcSnosti búda vyiiia, pretože v hodnot«
pod bodom a*) nie je sahmutý rozvoz záklaúky o objeme 48 kt
a vŕtaní« vrtov naviac z titulu odpadu (jalový porub) v obje-
me cca 155» ÖR.
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6.0 D o p a d y ľ o b l a s t i h y g i e n y
a b e z p e č n o s t i g r a c e

Nesporne najväčším prínosom nasadenia elektrohydraulic-
kýoa mechanizmov je odbúranie výfukových aplodío vznětových
motorov. Táto skutočnosť má pozitívny dopad v oblasti vetra-
nia zníženým nárokoa na množstvo čerstvých vetrov, jalej
v znížení rizika onemocnenia dýchacích ciest a zraku obslu-
hy.

Vylúčenie pneumatických vrtacích kladív prinesie tak-
tiež zníženie aerosólov v dýchacej zóne obsluhy a vylúčenie
vírenia prachu s titulu expandovaného vzduohu z vrtacích
kladív.

Ďalej PKV-1H voči FHV-2A má hlučnosť nižšiu o 21 dB,
čo predstavuj« 20*.
PNK-1700 má hlučnosť vyhovujúcu* neprekročuje najvyššie
prípustnú ekvivalentnú hladinu 85 dB, pričom jeho hlučnosť
voči PN-1500 je nižSia o 18,5 dB, čo predstavuje 17,63.

7.0 O r g a n l z á o i a p r ž c e

Organizácia práoe pri nasedení elektrohydraullckých
mechanizmov na velkoploSnom výstupku pri danom systéme ot-
várky a vnútroblokovej prípravy, kde sú k dispozícii 2 od-
ťažbové komíny a 1 komín sákladkový bude nať špecifiká,
ktoré priame vyplývajú z obmedzeného akčného rádia nasadených
strojov. Konkrétne ide o rozmiestňovanie a pootupný presun
podružnýoh elektrických rozvádzačov a postupom dobývania
Jak v smere horizontálnom, tak vertikálnon. Pri navrtáva-
ní produkčných vrtov s napájaním PNV-1H elektrickým prúdom
nebudú potiaie, pretože elektrické rozvádzače sa dajú podlá
potreby premiestňovať»
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Pri oäťažbe ČR - keá v bloku aú k dispozíci i 2 odťažbové
komín; (ej keá nie najvhodnejšie situované), prepravné
vzdialenosti budú zvládnuté nakoľko prepravný dosah FNS-1700
je 150 ю (pri situovaní elektrického rozvádzača vo vzdiale-
nosti шах. 75 o od odťažbových komínov).

Zložitejš ia s ituácia bude pri rozvoze základky, kde
celoplošný rozvoz treba uskutočniť z jedného základkového
konána. Problematické bude zavážanie vyrúbaných priestorov
v nadložnej,easti bloku, lebo tu prepravná vzdialenosť v ú»
rovni základného výstupku prevyšuje prepravný dosah P3ÍS-17OC.
Tato kritická situácia bude do polovičnej výšky bloku, preto-
že tu v dôsledku úklonu ložiska dochádza k plošnej variabil i-
te a tým aj k skracovaniu prepravných vzdialeností pri rozvo-
ze základky od základkového komína do nadložnej čast i bloku
až o 50%.

Problém so zakladaním vyrúbaných priestorov v odlehlých
oblastiach od zékladkového komína je možné r ieš iť 2 alterna-
tívami:

1.) pri použití РТП5-17ОО rozvoz základky uskutočňovať
cez medzlskládku (čo predstavuje stretu na výkonoch
a zvýšenie energetickej náročnosti)

2«) rozvoz základky do týchto oblastí uskutočňovať po-
mocou PN-15OO

V procese nasadzovania elektrohydraulických mechanizmov
v bloku V-602 v oblasti organizácie vzniknú určite situácie
ktoré sa momentálne vymykajú našim predstavám, pretože «a jed-
ná o prvotné komplexné nasadenie mechanizmov tohto druhu na
velkoplošnom výstupku.
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S.O Z á v e r

V predkladanom príspevku ese poukázali na hlavné zámery
a nasadením komplexnej elektrohydraullckej mechanizácie a na
problémy ktoré a tým súvisia pri nasadení na veľkoplošnom
výatapka.

Vyčíalen* úspory energie z titulu zníženia energetickej
náročnosti na jednotku ťažby aú značné. Pri rožnej ťažbe 80 kt
úspora reprezentuje Siastku 230 840 Kčs. Ak počítanie úsporu
na vyťažiteľné zásoby cca 3 000 kt potom úspora predstavuje
10,5 mil. Kčs - čo je čiastka zaujímavá aj pre veľký ťažobný
závod.

V oblasti hygieny práce dôjde evidentne k zníženiu hluč-
nosti, odbúraniu výfukových splodín vznětových motorov - čo sú
dopady ktoré momentálne nie sme schopní hodnoverne korunové
vyjadriť. Krátko sa ovSem dá oovedať, že 10 pracovníkov po do-
bu 15 rokov bude mať «lepá«* o é pracovné prostredie.

T roku 1987 (II. polrok) dôjde k postupnému nasadzovaniu
mechanizmov, tak aby v roku 1Э90 bolo možné hovoriť o plnej
elektrohydraulizácii základných pracovných operácií a aby bo-
la zabezpečená ročná ťažba 80 kt.
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lug. Топаз Kouŕil , RD JESEIíÍK n.p.

1. flvod

Hornická Činacet je u n.p, ЕЯ JEC2.VÍÍ-: zaměře-
na ла využívání rud barevných kovu, vápenců a grafitu.
Hlubinný; způsobem, ее těží rudy olova a zinku na
závode Kcrr.í beneäov a měděná ruda na závodě Zlaté
Hory» V souladu s koncepcí zintenzívnení využívání
donací surovinové základny se zaměřuje RD JESZIííil
na širší využití pclyaetblických rud slatchorské •
rudní oblasti, a to nejenvtradi5r.í oblasti dobývání
a -úpravy, ale také v oblasti zpracování koncentrátů
bydronatalurgickýn způcobem. Dobývání souSaených
ložisek je charakterizováno na jedné straně výkcanýcii
dobývacími netodani - různými aplikacemi otevřené
kosory, na druhé straně tradiční, v mnoha suěrech již
překonanou mechanizací. Její používání je i v rámci
RD JESElílK vyvoláno jeüi*ak sortimentem, vyrdběného
zařízení v CSSn. jednak stavem zejséna otvírkcvých
důlcích děl, neuacžnujících - až na výjiaky - pře-
pravu rczněrných bezkolejovych raeshanizciú.
Proto už v polovině sedmdesátých 1ег , idy byly
zpracovávány první úvahy o rozvoji využívání
polymetelíckých rud v oblasti Jeseníků, bylo
rozhodnuto o Širokém uplatnění bezkolejovó :aecha-
nizace na obou perspektivních ložiscích 2!.' - východ
i ZH - západ. Zároveň bylo rozhodnuto, aby byla
bezkolejová nechániзасе v co nejbližší době ovSřena
ve vhodných podmínkách stávajících ložiaek Zlaté Ho
ry.
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2. Dosavadní vývoj r.aaazování UBI.I.

Rozvoj nasaz-véni a využívání bezkolejových
mechanizmů byl v podainkách závodu Zlat c Hory od
začátku »uěrován do dvou oblastí. První předsta-
vuje ražbu základních otvírkových důlních děl pro
ložisko ZH - západ včetně velkoprofilové úvodní
úpadnice, druhá pale raženi vnitroblokových
přípravných prací a dobývání*

2.1. Otvírka dolu velkoprofÍlovými důlními díly

Koncepce ražení úpadnice ae sklonem 10£
• horizontálních překopů byla pro profil 20 m
postavena na těchto mechanizmech:
- vrtací vůz dvoulafetový e kladivy VKS-90 V7Í na
kolovém podvozku LK'ř-80, výrobce BS Prievidza«

- přepravníkovy nakladač FADRONA LK-1 ( PLR)»
• nákladní automobil T-148.
S tímto základním vybavením probíhají ražby od
roku 1977 a budou ukončeny v průběhu roku 1989« Od
roku 1965 je na ražbách používán také vrtací vůz
PHV-1H M hydraulickým kladivem HVKS-125. Provoz
uvedených strojů v táto oblasti použití lze
charakterizovat zejména taktos
a) Bylo nutno ředit provozni spolehlivá a bezpečné

nakládání automobilů přeprav» nakladačem ve
apMÍálni budovaných plnících stanicích.
?o bdzkouSení tří typů stanio so ukázala jako

nejvbodnSjií podúrovňová, kdy nákladní
automobil zajíždí do výlomu v poíví.
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b) Uplatněni bezkolejových strojů ae vznětovým,
ciotcry prokázalo 2,5 krát větší energetickou
náročnost větráni i u jednoduchých ražeb
v porovnání э klasickou kolejovou mechanizací.

c) Hydraulické vrtání hornin ее nerozšířilo
vzhledem к problémům se spolehlivostí -sladiv
HVKS-125, jinak prokázalo známé přednosti.

d) Na místě budovaná betonová vozovka má v důlních
dílech a intenzivním provozem nízkou životnost;.

2.2. Příprava a dobýváni

Pro ověření technologie ražení a dobýváni
e použitím bezkolejové mechanizace byla zvolena
část těženého ložiska 2H - jih» přístupná з povrchu
štolou. Po vyřešení problémů, spojených s cnesený-
mi profily přístupových cest byly připraveny dva
těžební bloky a jeden s nich vytžšen з použitia
přepravníkových nakladačů JCY ?L?-4 při ražení
i při těžbě« V této etapě byla ověřena а prokázána
vhodnost použití zvolaného typu přepr. nakladačů
v podmínkách závodu Zlaté Hory, rovněž tak vhcdr.oat
sklonu ložiskových upadni с 20Í.'. Fo prvních
zkušenostech s nasazením PN byly provedeny
nezbytno stavební úpravy na 0. patro lojislea
211 - Hornické skály a od roku ÜÜ22 je vuäčcerá
těžba • tohoto ložiska za jutována přepravnikovýml
nakladači. Původní stroje ľLF-4 doplnily p::-1f>0G,
později PH-IYOO a PN 2200. Nutno poanancimt, žo
nasazování PIU 1500 provázely zrmčnú provo:;uí
problémy, způsobeno jejich Б-AIÚU spolehlivostí
ш velkou poruchovostí« Postupem času je kvalita
а spolehlivost PII, dodávaných УЗ ľrievidaa



262

zlepšovala, nakladače PN-22CO dr.es pracují podstat-
ně spolehlivěji. Otevřeným protlétaem zatía zůstává
operace vrtání, sejcéna potřebný přechod na
hydraulická vrtací kladiva, doposud se vrtá
i při bezkolejové mechanizaci převážně ručními
vrtacítai kladivy na pneumatických podpěrách.
RD «JESENÍK v současné době intenzivně připravuje
využívání polymeteličkych ložisek zlatcaorské
oblasti, na nichž se převážná část ctvírkovýeh i
propravných důlních děl rasi bezkclejově.
Sortiment používaných přeprevrakových nakladačů
zůaiává stejný, t.zn. PK-i^OO, ?I7 '~C\ y^-2200.
Koncepce otvírky poiycietaliciiých ložisek ^e
pcstevena na ložiskových úpadriicích ( rampách),
z nich£ ŽQ zajištěn přístup na ^ečnctlívé hori-
zonty dobývek i к výpustnýa Eysiótaua. Hlavní dopra-
va rudy i hlušiny zůstává kolejová, a to ne základ-
ních těžních patrech, vzdálených ой sebe cca 150 ш.
-ía jaou či budou spojena v ložiskových oblastech
s těžními patry dobývek soustavou sypných kooínů»
do ni^hž bude ruda s"výpustných systéoú dobývek
dopravována buá přímo přepravníkovýcd nakladači,
nebo důlaíni prepravníky. V podmínkách sávodu
Zlaté Kory byl vcelku úepěuně ověřen provoz
úuliiího prepravníku ?V-6 г BS Prievidza, kterýn
je možné zalistovat přepravu rubxminy nad
vzdálenecti, zvládnutelné samotnýrai přepravníko-
výni nakladači.

3» Výsledky doaavadníhc provozu VBiú při ražení
a i obývání

Nasazení beskolejové mechanizace ovlivňuje
i v podmínkách HD ČĽS2NÍX řadu činnosti c ukasa-
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telu. Zvláště na závodě, kde vedle sebe je
používána klasická a bezkolejová mechanizace,
se přímo nabízí jejich porovnání, zvláátě v oblasti
výkonové a nákladové.

3.1. Vliv na objeta prípravných přeci

Pro zjištění vlivu UiiLI na objem prípravných
prací byl zpracován projekt dvou bloku з vytěši-
telnými zásobami 160 kt ve dvou alternativách.
Alternativa s klasickou přípravou byla představová-
na výp. systémem pro odtěžování přehazovacími
nakladači do důl. vozů, ciezipatrovo ( etážové)
chodby s ražením z komína se škrabákovou dopra-
vou« Alternativa s bezkolejovou přípravou
vycházela z patrového výpustného systému pro
odtěžování PN-1500 do podzemního zásobníku,
z ložiskové úpadnice pro pi-ístup na jednotli-
vá mezipatra ( etáže) a z aezipatrových chodeb,
ražených z ložiskové úpadnice rovně i s odtoier.ía
FN,

Objetu příprav pro klasickou tužbu činil
1,0ь6 m ( ukazatel příprav 6,66 nukť" ), pro
bezkolejovou téžbu 1*292 ш ( ukazatel příprav
0,08 n.kt"1). l'ři zohlednění vlivu věsjíca
profilů ražených chodeb u beskolejovó technologie
dochází к růstu objemu PPS o 25','. К přibliuixě
stejnému růstu dochází i na jiných lomiacich
zlatohorské rudní oblasti.

3»2. Vliv na výkony a náklady

U btzkolejových ražeb chodeb se dosahuje
výkonu 1,7? krát vyŠäích než u klasických reiub



chodeb stejných profilů. Kutno však pecrLur-enat,
že dosahovaný výkon 0,56 m.hl ~ .sir."* ie stále
ovlivňován převažujícía ručnic vrtár~-.r..

U odtěžování rudy z docý-vek ̂ e u '-lESické
ueehanizace dosahováno vý^snu £7 t.hl"'.SE"" ',
u besiolejové aecheni-e::* pc*: 2~:- x.hl .s:.."

( PIí-^Ců), resp. -ji -г.ыГ'.въ-' ( Р15-Ч7ОС)
e i:o.-.c-cr.ě 204 t -l";.sa"' ц řI*'-2200 { rek 1985).
V;h:'.:'T při ccitězováni jsou tedy přibližně 2,^ iirat
vyáží.

U provoanich nálcladů je index pohybu ц .isáaotlivýcL
poležen: ( klas. neohaiaizace 1,00) následující:
- nateriél včetně triiavin 1,54
- ZiZžj C,5C

- energie oelkec 1,78
s toho větrání 4,30

- odpisy aákl. prostředků 12,78
CeiiiovS čoehází u nákladů к jejich růstu 1,6 krát,
přičemž sde nejsou zahrnuty náklady na opravy.
Vysokou náročnost oprav Při muže dokumentovat
průměrná spotřeba náhradních dílu včetně pneuma-
tik, která Sinila v roce 1906 100,6 tis. Kča na
^ ncJiladač, xeap. 229 Kča na 1 mth, resp. 5,18 Kčs
r.£. i t odtěžené rubaniriy. Životnost jedné pneumatiky
í bes roElišení, sna se jedná o novou nebo protekto-
rovanou) ie asi 3 ICC t oôtešené rubaniny.

3.3. .У-ескагЛga.ee ogTatr.íah pracevních operaci.

3.3»1« Vrtání

Při ražení chodeb profilu 10 - 12 и ее
dosud vrtá převážně ručními vrtacíci kladivy«
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V letošním roce se začíná uplatňovat vrtací
vůz VV-4, upravený na ;:clový podvozek nakladače
D3IÍ-4. foto řešení vsak povešu^eme jen ̂ ako
doplňkové , a to na přechodnou ácbu- Pro produkční
vrtání se stále používají presuvné pneumatické
vrtací soupravy Simba Junior, které budcu nahra-
zovány tuzemskými soupravami FVS-1D. V roce
1966 byla v podmínkách závodu Zlaté Hory odzkcuäena
hydraulické vrtscí souprava 5P5-1K s kladivem
KVK.S-125. Tento typ soupravy bude používán při
dobývání polytnetalickych ložisek v e zlatnhorské
oblasti.

3.3.2. ľ-opravь materiálu a osob

Pro dopravu taateriálu náae dopocud i: dispozici
účelové vozidlo GV-1,5, to vaai-: ;ieniúae vzhledem
ke svs konstrukci zabezpečit vaechay požadavky ,
na dopravu kladené. Běžný ceteriál se dopravuje
ve lžících Pii. Pro dopravu osob není s. dispozici
áuri-j prostředek.

3.3.3» Zalži tjracovní a poaocné operace

Pro vyztužování , úpravu vozovek, trhací
práce a připadne další operace neriáme к disposici
žádné üiechonisuiy.

3.^. Celkové hodnocení dosavadního provozu

Zkušenosti, získanú desetiletým provozem
bezkoleáovýcn mechanismu, sejsuéna přepravníkových
nakladačů, ae da^í charakterizovat takto:
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- Změna v technologii odtěžování přináší zvýšeni
výkonu o 75 "' u ražeb a p 140 % u těžby rudy
z dobývek. Zároveň však představuje růst nákladu
o více jak 60 %»

- Docílené výkony při odtěžování rudy z komor
dovolují vyääí koncentraci těžby, pokud to
umožňuje kvalita těžené rudy* ( Maximální aěsíční
těžba z jedné dobývky byla zatíra 16 let).

- Nízká provozní spolehlivost přepravníkovýeh
nakladačů vyžaduje vysoký evidenční stav strojů.

- Na pracoviště s naftovými PN je třeba přivádět
nejméně dvojnásobné množství čerstvých větrů v
porovnání e klasickým zařízením.

- Používání velkého množství minerálních olejů
v hydraulických obvodech a velkého množství
motorové nafty znamená zvýšení nebezpečí znečiště-
ní důlních vod i těžené rudy«

- V rozhodujících oblastech dolu, kde je vetší
koncentrace bezkolejových strojů, je účelné
budovat důlní dílny s možností doplňování PIffií.
Tyto dílny svým rozsahem i vybaveniu značně
převyšují obvyklé vozovny důlních lokomotiv.

- Velkou pozornost je třeba věnovat výběru a
školení obsluh strojů.

-, Značné rezervy jsou stále v servisná službo
výrobce.

- Chybí odpovídající stroje pro pomocné operace.
Základní přehled o provozu řH dává přiložený

4« Cíle Ш) JESENÍKv oblasti bezkolejovd mochanissacc
v dalším období»

V podmínkách RD JESENÍK «e počítá a daluím
uplatňovaniu beakolejove mechanizace pouze ve
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zlatchcraiié oblasti, a tc v souvislostí s rozvojem
využívání polymetalicfcých rud. Představa, zakotvené
v " Programu technické pclftiky HD JĽSEUlK ",
vychází z výroby a předpokládaného vývoje strojů a
zařízení v ČSSR, především v n.p. BS Frievidza.

£.1. Vrtění herein

Při ražení chodeb ее uvažuje přechod od
t.zv. nalé mechanizace ( vrtací sloupy) к vrtacím
vozům e hydraulickými vrtacítsi kladivy. Nejlepší
uplatnění by v daných podmínkách nafiel samohybný
vrtací vůz se dvona vrtacími jednotkami, osazenýci
hydraulickými kladivy o hmotnosti cca 50 kg,
což by mělo být cílem vývoje v BS Prievidza ještě
v* této pětiletce.

U produkčního vrtání je cílem J2DJ nahrazení
pneumatických saňových souprav kolovými hydraulický-
mi soupravani SPS-1H, a to postupně už od ro~u 1908.

t,2, ITakládání а doprava

Při odtěžování rudy z výpustných systánů
dobývek se uvažuje • širšia uplatněním prepravní-
kov ých nakladaSů s elektrickým pohonem předeváím
pro jejich nižlí energetickou náročnost při
provozu. Dále se poíítá s využívania důlních preprav-
níku ( dosavadní typ PV-6), a to i u ražení důlních
děl, kde se pro nakládáni i přepravu na kratSí
vzdálenosti budou nadál« používat přep^avníkove
nakladače se vznětovými motory. Vývoj v 3S
Prievidza saěřuje к větiímu objemu lopaty ?N, cca
bychom uvítali sejména u- verzí sel. pohonea.
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4.3. Гоюоспе operace

Zde je představa našeho n.p. nejméně jasnú.
Pokud budeme nadále odkázáni pouze na výrobu
v ČSSR« budeme mueet v této oblasti stále improvizo-
vat.

Pro sekunderní rozpojování hornin chceme využí-
vat impaktořové vozy ( IRV-250), případně stabilní
lapaktory, instalované na zhlavích sýpu. Přednosti
této technologie oproti tradičním trhacím pracím
není třeba rozvadit.

Pro přepravu strojů s el. pohonem se uvažuje
využití závěsného diesel.agregátu PNA-44, rovněž
tak pro přesuny vrt« souprav SPS-1H. Pro dopravu
materiálu Plflí, dlouhých předmětů а pod. hodláme
využívat zařízení " traktorového prograrau" UX> Příbram«
zejména servisní vozidla ( KTK-II1) a prepravníky
dlouhých materiálů ( KTH-P1).

5. Závěr

Program Širšího uplatňování bezkolejové
mechanizace u RD JESENÍK sleduje vytvoření podmí-
nek pro využití viech jeho předností na nových
ložiscích slatohoretté rudní oblaoti. Důraz je přitoa
kladen ne odstranění , příp. výrasné snížení rizi-
kovosti hornická práce a na neustálé zlepšování pra-
covního prostředí« Pro napínaní programu je vuak
potřebná stálá spolupráce výrobců z uživatelů, vytvá-
ření pedmínek pro inovaci zařízení« zvyšování kva-
lity, spolehlivosti a pružnosti servisu, rovnfž tak
vývoj a výroba dosud chybijících strojů a zařízení
vSotni koordinace výskuuu, výroby a dodávek nesl
resorty«
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Ing.Jnr. M P l y n , Rudn«; Ьяп•* n . p . Вапзка B y s t r i c e

VfSLEDKľ A PRCBLČIÍY PRI REALIZÁCII ANTIVlRRA&íťřtO

PROGRAKU V RXSÍCI N . P . RUDIíí БАМЕ BAN.BYSTRICA.

tfvod ;

Vrtné práce patria inedzi najdôležitejšiu-*
najobťažnejšiu benslcú operáciu pri ťažbe nerastných
surovín. Z hygienického hľadiska ich taktiež zara-
dujeme medzi najviac zdrnvotne Škodlivé pre T\;dský
Tgenizmus. zapríčiňuje vzniku chorôb z povolnr.in
' Ш к о г у a vazoneurozy. Energickými opAtreninmi
r 50-60 rokoch sa podarilo obmedziť vznik silikózy
na minimum. Na druhej strnne výrobou výkonnejších
vrtacích kladív obsluhovaných rufne znpofeln sn
v 60-70-tich rokoch rozširovať druhá nemoc z povel«
nia - vnzoneuroza zapríCinenň vibrrtcierai рпеитал-
tlckých kladív Q zbíjaCick. Rôzne dielčie cpntrer.la
na odstránenie alebo ztnenäenle vibračných t*.>4Inkov,
nko boli antlvibračné rukov'ite. antlvibraín<5 ruka-
vice a podobne sa ukAzali ako veTni eirtlo účinné.
Poitiadav'iky kladené na výrobcov kladív, aby holo vy-
robené vŕtacie kladivo bez vibrafiných iífinkov bolí
m s«i doposiaľ netSspeSné. Jediným xifiinnýn riedením
pre zamedzenie a odstránenie vzniku vazoneurozy je
•echanlzovanie vrtných prác tak, aby a« vyliiMl styk
pracovníka s vrtneíE kladivom počas vŕtania.

Vyraďovanie pracovníkov, postihnutých vesom*«-
rózou z produktívnej prrice mrf negatívny vplyv tak
t ekonomického ako ej spoločenského hľadiska.
Rozbor vývoja vazoneurózy v národnom podniku zл ro-
ky 1971-60 ukázal, 2c ročne na tuto chorobu je
postihnutých 10 pracovníkov - lamačov a pomocných
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l ese ícv . Expozičná dob« ore vznik ochorenia na vazo-
neurczu $e od 5-31 roicov. Ze sledované obdobie boli
postihnutí pracovníci tekto:

vek.skupine: 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

% ochoreráe 1,9 14,8 17.6 16,7 19,5 26.8

2,7

Tento nepriaznivý vývo^, eko a* pokyny néšho gene-
rálního riečiteTstva áeli p&dr.et k hĺbkovej anelýze
riešenie vrtných préc pri razení e dobývaní. V roku
1983 bcli vypracován«: "Opatrenie saeru^úce k 2Óbrane
vzniku neroci z povolenie-vezoreurózy v podmienkach
KuC-Ých bení". V náväznosti ne "Opetrenie" bol зэга-
ccvený Oíhed pctreby vrtacích siiprav e vrtných vozev
ne roky 1984-bí. V.yužitie vrtneš techniky v rémci
Rudných baní e iné »Svahy súvisiace s vrtnou techni-
kou.

V snahe urýchliť a prehĺbiť néoln "Opatrení...."
bol v roku 1964 vypracovaný "Plén nasadenie vŕ4e-#

cích isecheniznov v jeánrtlivých závodoch podniku
Rudné bene n.p. Banská Bystrice 1964-1967". Na «•-
bezpečenie realizácie uvedeného plánu bol vydaný
príkez podnikové riaditeľa S.18/84 zo dna 21.9.1984.
"Plán nasadenia ...." sal zabezpečiť mechanizované
vŕtanie určené G3 RSttZ pre Rudné bane v rozsahu 75*
v rr>ku 1967. Vzhľadom na dostupnosť e vhodnosť nechá-
гЛг-^v pre benskoge&loßick'r podmienky ložísk n» ?Л-
voioth Hnaných bení sa v "Plune ...." zaistilo cee
60i aechanizcvai-.ého vŕtanie. Kesplnenie požiadavky
je zapriíir.etié nedostupnosťou vrtných mechanizmov
pri dobývaní n« skládku, dovrehnom stěnovaní a raze-
ní kasín cv.
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S odstupOB česu se aflže konštatovať, *e príkaz
poárikového riaditeTe č.18/84 bol účinným imp ulzom
pre širžiu mechanizáciu vrtných prác najmä pri ra-
zení horizontálnych banských diel, ktorá bola nápl-
ňou "Plánu nasadenia...". Tento plán určil percento
cechenlzécie vrtných prác ne závodoch . Uvažoval
s vrtýtai mechanizsani takmer výlučne čsl. výroby
ako sú: VS-1, V3-2, VS-4, W-4, PK-29, PVS-1, PT-36a
zbíjacie kladivá 3K-9. Určitýa nedostatkom "Plánu..."
bolo, že uvažoval s mechanizmami, ktoré neboli ove-
rené v podšienkachnaiich ?ávodov a neskfir sa ukázalo,
že nie sú vhodné na využívanie • musia byť nahradené
inými resp. upravenými zariadeniami.
Jedná sa o nasledovné:
-vŕtacie kladivá s pevnou podperou PT-36 sa nehodia
pre vŕtanie v úkloných komínoch razených pomocou
raziacich ploiín. Takýchto komínovje na 80%

-vrtné súpravy VS-2 neboli vybavené záchytný«!
kllestinsci na vŕtanie s nestavenými tyčami a nemô-
žu byt používané pri dobývaní, ako bolo uvažované.
Sú vhodné iba na vŕtanie pre svorníkové výstuž.

-vrtné súpravy VS-4 taktiež nie sú vhodné pre vŕta-
nie vejárov na dobývkach a mólu byť použité ojedi-
nelé pre Ipeciálne vývrty (odvodnenie a pod.)

-zbíjacie kladiva SK-9, ktoré msii mať znížený
účinek z vibrácii, ta zařeli vyrábať oneskorene
a ich odskúianie ta započalo al v r.1966, doposiaľ
nie je k disposici! Ich komplexné vyhodnotenie.

Uvedené nedostatky boli Čiastočná eliminované pomer-
ne vhodným zariadením pre razenie chodieb a prekopov
akým *• ukázal vrtný stĺp VS-1.
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Výhodnou tohoto 3típu je, 2« unožfluje mechonizovať
vŕtanie tek melách profilov do Дт*" elco ňj 3tredr.ých
profilov do 6a , které sa najfiestejSie vyskytuji
v neSich podmienkach. Bez Špeciálnych obtieží mí?e
byť využívaný nm medziolir. ..:•-•-.chodbách tek pri reze-
ní krátkych eko ai dlhých chodieb, čo pre vyrábané
a dostupné vrtné vozy nevyhovuje.

oelším nedostatkom sa prejavila nedostatočná
pripravenosť tak technických pracovníkov ako e;} la-
mačov na prvé nasadenie nových mechanizmov. Táto
skutočnosť zapríčinila takmer polročné opozdenie
využívanie v prvej etape dodaných VS-1. Oneskorené
vyuSÍVPtie bolo «j zdovodu sklzu v dodávkach jedno-
tlivých zariadení resp. presun ich dodávok z roku
1964 ne rok 1985.

Za i5Č»lom urýchlenia nasadzovanie vrtných
stĺpov do prevádzky bolo zorganizované celoponlková
zaškolenie na obsluhu VS-1 a VS-2, ktoré sa usku-
točnilo na závode Banská Štiavnica v dfloch 19-20.2.
1985. Na školení sa zúčastnili pracovná osádky
a aechanici zo závodov, kie tieto sial i byť nasadená.
Náplňou Ikolenla, ktorého sa zúčastnil aj servisný
technik dodávateľa a výrobcu, bola údriba, obsluha
VS-1 a V3-2 a praktická overenie činnosti týchto
zariadení prlaao na pracoviskách v podzemí. Uskutočne-
nia Skolenia boli vytvorená podmienky, aby si jedno-
tlivá závody mohli postupne zalkolovať äaliie osád-
ky. Niektorá sávody vytvorili predčasná podmienky
pre nasadenie V3-1. tým sa mohlo docieliť leplie
využitie vsčllebo poctu V3-1 dodaných v r .1989
pre závod Banská Štiavnica, ktorá v krátkom Basovom
rozpntí nemenil byť nasadaná. Tektiel sávod Banská
Štiavnica operatívnou výpomocou vrtnými tyčami ш VK-

-29 prispel k urýchlenému vyulívsnlu V3-1 nm ostat-
ných závodoth podniku.
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pri zavádzaní VS-1 do prevádzky boli

spôsobené aj týt:. Že Ich prvé dodávky зе oneskorili
e Rudné bene obdrželi celú dodávku (16ks) koncom
roku 1984 so závadným tesnením vo výsuvnej festi
rozperného stĺpu. Taktiež pre vrtné stĺpy zakúpené
v roku 1984 a 1985 neboli objednané náhradné diely
a ich obstarávanie bolo komplikované /
Treba zdOrazniť, že velkú pomoc v priebehu uplynulé-
ho obdobia pri opravách VS-1 a VS-2 nás poskytlo
servisné stredisko Uranových dolov najan pre závod
Banská Štiavnica, kde je v prevádzke najviac týchto
zariadení. Ha úspešnosť zavádzania súprav meli
vplyv aj skúsenosti získané neSimi pracovníkmi pri
návštevách ÚD Dolní RoSínka, kde tieto boli nasadené
v podzexí ako prvé m dosahujú s niai dobré výsledky.
Pracovníci tohto podniku aj závodov velini ochotne
podávali informácie získané pri zevédeaní VS-1 ne
vlestných pracoviskách a umožnili fárenie do podze-
sia. kde boli tieto nasedené. Získnr.é poznatky vyu-
žili naSi pracovníci na prekonávanie konzervatívneho
postoj» lamačov, ale aj niektorých technikov k novej
technike, ktorý sa viek podarilo preloisiť vo veTmi
krátkom časovom období. Dnes sa dá konštatovať, že
vucšina pracovných osádok odoiste ručné vŕtanie.
Hlavnou úlohou hospodářsko-technických pracovníkov
je zabezpečiť plynulú údribu vrtných súprav. Pre
podmienky Rudných bení pri využívaní vrtných vozev
W-4 a vrtných stĺpov V3-1 je reálne dosiehnuť 75«
aechanlzoveného vŕtania pri razení horizontálnych
banských dial. Ak sa podarí nechánisovať vrtenie
v komínoch razených poiocou raziacich ploÄln potom
aj % nechánizovan^ho vŕtania u týchto by bolo vysoké
Perspektíva narastania banských prie v Sensko-Stiav-
nieko-Hodruiskom rajóne v nasledujúcich obdobiach
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nás míti srfstavne mechanizoveť vrtné práce, elco kľú-
čovú banskii operáciu. Mimoriadni! pozornosť musíme
venovať ej mechanizácii vrtných prác pri dobývaní.
Berpektívne využívanie majú vrtné súpravy PVS-1, •
BVFoI, FK-29 a podobné. S mimoriadnym záujmom sledu-
jeme skúšobnú prevádzku podvesnej vrtnej súpravy
VZD-1, výrobok VZUP Kamenné. Úspešným overením by
bola vyriešené mechanizácia takmer na polovici blo-
kov dobývaných na skládku. Pri dovrchnom zétinkovaní
uvažujeme využívať VS-1 so Špeciálnou úpravou. Do
konca toho roku odskúšame VS-2 vybavené s klieština-
ml pré* aedzlobzorovom dobývaní s nadstropom. Po
úspešnom dorieSení uvedených zámerov je reálny
predpoklad dosiahnutia 75% mechanizovaného vŕtania
v roku 1988 v rámci nálho národného podniku. Zriade-
nia centrálneho skladu a servisného strediska na
závod* Banská Štiavnice pre vrtnú techniku a vietky
závody podniku považujeme za snmozrejmú nutnosť,
ktorá bude mať nemalý vplyv na rozvoj a využívanie
vrtných zariadení.

Záver

Záverom je treba zdôrazniť, že mechanizácii banských
Činností a operácii musí sa venovať voťišia pozornosť
zo strany výskumných ústavov a výrobných organizácii.
Boló by žiadúce spojiť sily a prostriedky rôznych
banských odvetví do jedného organického celku,
ktorý by prinášal lepila ovocí« ako j« tomu doteraz.
V článku sa nehovorí o výkonoch vrtných zariadení
nakoTko tieto hodnotíme hlavne odbúrania
vazoneurózy a jednotlivé mechanizmy sú odliIné.
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VzhTadom ne dané benslco-geologické podmienky
a organizáciu práce časové využitie vrtných za-
riederí Je dosť nízke a je predpoklad na zvySovenie.
Základné výkonové údaj* aú uvedené v tabuTke. ktorá
je prílohou článku.
V priložených tabuľkách 5.1,2,3 в 4 sri iSdeje
o vývoji mechanizácie vŕtnnis v Rudných
v rokoch 1984-1987.

Literatúra:

1, Ing.Jankovif : Plán nnsncíenia vrt .xech

v Hü, 1984.

2, Rudné bane : Príkaz PR č. 18/1964

3, Ing.Stepdn : Rozbor vývoja vazoneurózy zn
1971-80 v Rudných bar.iooh 19P1
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Ing. Libor 2 á k , ÓBÓ Prahm

£5Ä£Í JÍ_22i:I£ÍJ

Úvod

Při zaváděni moderních mechanizačních systémů
používaných při těžbě nerostů v rámci technologie
vrtáni, nakládáni a odtěžby, dochází к zaváděni mo~
chanizačnich prostředků i pro nabíjeni trhavin do
vrtu* Důvody pro zaváděni a uplatňováni nabíjecích
zařízeni v důlních provozech a lomech spodvaji pře-
deveim ve snaze maximálního zefektivněni trhacích
práci, sníženi pracnosti nabije"! trhavin, zajiitě-
ni lepěich pracovních podmínek z hlediska bezpečnos-
ti a hygieny práce* Oalěim neméně závažným důvodem
pro'používáni nabíjecích zařízeni Je skutečnost, že
některé druhy trhavin ve své formě« by nebylo možné
bez Jejich mechanizovaného nabíjeni pomoci nabíje-
cích zařízeni v praxi aplikovat*

Koncepce nabíjecích zařízeni, lejfich technická a vý-

konové úroveň

V zásadě se používají, pokud ее týká hlubinných
důlních provozů 1 lomů .koncepce nabíjecích zařízeni,
které umožňuji nabíjeni trhavin do vrtu bud na prin-
cipu pneumatické dopravy, nebo hydraulické dopravy«
Pneumatické koncepce Jsou určeny pro nabíjeni syp-
kých granulovaných trhavin na bázi dusičnan amonný -
palivo a pro nabíjeni náložkovaných plastických trha-
vin, ale i náložkovaných eaulsnich trhavin* Hydrau-
lické koncepce Jsou určeny pro nabíjeni čerpatelných
emulenlch směsi trhavin (známých pod názvem slurry,
TPV, V W ) , Pneumatické koncepce zařízeni Jsou kon-
strukčně řeěeny pro nabíjeni granulovaných trhavino-
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vých saSsi a to jako typy tlakové, ejektorové a odvo-
zené typy zařízeni kombinovaných tj» tlakové - ejek-
torová» Pro nabíjeni náložkovaných trhavin jsou nabí-
jecí zařízeni konstruována jako koncepce komorového«
nebo hlavicového typu 8 klapkovým, nebo pákovým uzá-
věrem« Hydraulické koncepce nabíjecích zařízeni pro
nabíjeni emulsních trhavin jsou řešeny bučí jako zá-
sobníkové typy s vřetenovým« nebo membránovým čerpad-
lem, plnénó hotovou trhavlnovou eméei, která je pře-
čerpávána ze zásobníku nabíjecího zařízeni do vrtu,
nebo jako mísící jednotky, kde míšeni probíhá ve smě-
šovacl komoře nabíjecího zařízeni a dávkuje se ihned
do vrtu*

Tlaková nabíjecí zařízení

Z hlediska provozní uplatnitelnostl v hlubinných
důlních provozech jsou tlaková nabíjecí zařízeni ur-
čena předevgim pro nabíjeni vitiiho množství trhavin
při hromadných způsobech rozpojováni - pro nabíjeni
vrtů od •* 38 mm do 105 mm, při obvyklých dopravních
délkách až do 100 m i vice* Konstrukčně jsou řasena
ve spojeni se stojanem, nebo se umisťuji na kolejové
podvozky, resp» na podvozky kolových účelových vozi-
del, eventuelně mohou tvořit jednoúčelové jednotky
e vlastním kolovým podvozkem, který není pro ostatní
účely využíván*
Ze známých typových konstrukci nabíjecích tlakových
zařízeni, lze příkladné uvéat sovětská zařízeni vyvi-
nuté ústavem Nipigormad typu UZS - 1 500, UZS 6000,
UZOH - 1 • obsahem tlakové nádoby pro 70 až 300 kg
trhavinové směsi, umístěné prevážni na kolejovém pod-
vozku* Osou používány pro nabíjeni vrtu délky do 60 m
při dosahovaném výkonu od 60 do 100 kg»min"1. Zaříze-
ni UZS 6000 a UZOH - 1 se běžně používají i pro pneu-
matický transport trhavinových smial ze skladu к mle-
tu nabíjeni ve spojeni s dolila nabíjecí« zařízením
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zde umístěným a to na dálku transportu až 800 •, při
převýšeni 120 m. Z řady vyvinutých a do provozu zave-
dených typů tlakových nabíjecích zařízeni pro hlubin-
ná důlní provozy bylo V SSSR nejprogresivnějších vý-
eledkú dosaženo se zařízením ZOAU • "Ulba" resp» s
Jeho variantním provedením typu "Ulba - SIA". Zaříze-
ni Je umístěno na eanohybném podvozku Fadroma (PLR)*
Bylo vyvinuto Jako universální typ pro nabíjeni Jak
granulovaných trhavin, tak i pro nabíjeni TPV* Umož-
ňuje mechanizovaná nastavitelná dávkováni trhavinová
směsi v širokém rozsahu od 1 kg do 300 kg* De použi-
telné pro nabíjeni vrtů od ф 36 mm do 190 mm při li-
bovolném «klonu vrtů (O - 360 °)* Rovněž umožňuje i
pneumatický transport trhavin při dálce přepravy 350 к
a převýšeni 135 m. Jedno zařízeni "Ulba" je možná pro-
jektovat do komplexu mechanizačních prostředků pro za-
jištěni těžby 760 až 800 tis* t.rok"1. Výkon zařízeni
Je až 100 kg••in"1*

Pokud ее týká technická a výkonová úrovně tlakových
nabíjecích zařízeni určených pro důlni provozy a vy-
vinutýchvoatatnich ZST, lze uvést, že v BUR byly vy-
vinuty 2 typy a obsahem tlakové nádoby 250 1 a 500 1,
určená pro používáni v provozních podmínkách jak pro
nabíjeni, tak i pro transport ne vzdálenost 260 a ho-
rizontálně а 60 m vertikálně* Lze s nimi dosáhnout vý-
konu 5 až 15 kg»min • V RSR bylo vyvinuto nabíječi
tlaková zařízeni s obsahem tlaková nádoby 25 1 pro na-,
bijeni vrtů dálky do 15 m* Výkon zařízeni je 20 kg .tain.
V MLR ее používá tlaková nabíječi zařízeni typu NIKEX,
která svého Sašu bylo dovezeno i do ČSSR a zkoušeno v
CSUP* Эе určeno pro nabíjeni krátkých vrtů ф 38 тш,
délky 3 m* V NOR bylo vyvinuto kombinátem Kali a SDAG
Wismut celkem 8 typových konstrukci tlakových nabíje-
cích zařízeni lišících se velikosti a obsahem tlaková
nádoby (od 25 kg směsi DAP do 1130 kg) pro nabíjeni



ŽB6

vrtů od ̂  32 м do 70 it a délky do 20 •• Výkon těch-
to zařízeni se pohybuje od 3 do 20 kg*min *
Z hlediska sortimentu tlakových nabíjecích zařízeni
používaných v KS vyrábí ae tyto v několika variantách*
liilcich «e obsahem tlakové nádoby* Častým konatrukč-
nia znakea je kombinace zařízeni a ejektory« čímž ее
zvyěuje výkon a zároveň i možnost jejich použiti pro
nebijeni dlouhých vrtO v neomezeném rozvahu jejich
•klonu» Dednia z nejznámijSich výrobcu je ivédeká
firaa Nitro Mosel, která vyrábí zařízení typu Anol a
Oet - Anol • obeahea tlakové nádoby od 100 1 do 760 1«
Uvedené typy zařízeni Jsou určeny pro nabíjeni vrtO;
od 26 do 100 mm* Výkon ее pohybuje v závislosti nm
vnitřním promění a délce nabíjecí hadice - od 15 do
SO kg*mln~ «při vnitřním průměru nabíječi hadice 22
až 26 mm a délkách od 10 e do 40 a. Podle údajo vý-
robce zmřizenl Anol při dálce nabíjecí hadice 16 a
a vnitřním průměru hadice 32 mm muže dosahovat výkon
až 120 kg•min"1* Zařízeni Anol, lze využit kromě na-
bíjení i pro pneumatický transport trhavin na mleto
použití к menSi snadno přepravltelné jednotce Anol,
nebo Oet - Anol» přiče&ž transportní délka je 100 až
160 a horizontálně e 80 a vertikálně* Zařízeni typu
Oet - Anol jsou u nás známá a byla používána v před-
chozích letech (již v r* 1970) na závodech n. p* SMZ
Koiiee*
Ejektorová nabíjecí zařízeni

V hlubinných dolních provozech jsou ejektorová
nabíjecí zařízeni určena př9vé±né pro nabíjeni krát-
kých vrtu do 5 m, a* 38 až 45 mm, předevěim při ražení*
Konstrukčně jsou řešena jako zařízeni přenosná s ná-
sypkou trhaviny v jejíž spodní části Je ejektor, ne-
bo bez náeypky s přímým nasávania trhaviny z přeprav-
ního obalu nebo nádoby přea ejektor do nabíjecí hadi»
ce* Ze znáeÝch typfl zařízení у
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v ráaci ZST, lze příkladně uvést sovětská zařízeni ty-
pu Kureaa 7 9 obsahem násypky na 8 kg trhavinové sne»
si a výkone* až 15 kg*ain , resp* typ PPZ - 2 vyvi-
nutý 160 A.A. Skočinskogo, který je konstrukční řešen
bez násypky a přlaýn nasávania trhaviny ze zásoby přes
ejektor« Výkon tohoto zařízeni Je 4 - 7 kg*min" •
Hmotnost uvedených typů sovětských ejektorových zaří-
zeni je od 1,5 do 2,2 kg* V BLR bylo vyvinuto ejekto-^
rove nabíjecí zařízeni typu EMZN - 5 o výkopu 5 kg»min»
Hmotnost tohoto zařízeni je 2,5 kg» V NOR byl vyvinut
typ SL6 - E Z s nádobou o obsahu na 20 kg trhavinové
aaěsi a typ 61.6 - PW pro nasáváni trhaviny ze zásoby*
Oba typy byly vyvinuty v SDAG Wisaut*
Pokud se týká ejektorových nabíjecích zařízeni vyvinu-
tých v KS, lze uvést typ Anoloader 1A - 50 a 2B - 50
vyráběný v Kanadě firmou Penberthy* Konstrukčně jsou
oba typy řešeny jako přenosné a lehkou nádobou, kterou
je možné nosit při nabíjeni na zádech* Celková hmotnost
zařízeni Je 12 kg* Pomoci těchto zařízeni lze nabíjet
vrty délky až 15 a při výkonu 2 - 4 kg.min"1. Ve Švéd-
sku vyrábí firma Nitro - Nobel v provozu osvědčené ty-
py Portanol* KonstrukčněJsou řeSeny kombinaci různých
přenosných polyethylenových nádob typu Cipax o obsahu
od 16 kg trhavinové směsi do 40 kg, kt*»ré Izo upevnit
pomoci rychlouzávěru na universální ejektorovou část
zařízeni* Používají se ve spojeni s nabíječi hadici,
která nemá být krátil než 6 a a delil než 15 m• Výkon
zařízeni Portanol ее pohybuje v rozmezí od 4,5 do 7
kg.mln"1.
Nabíječi zařízeni pro nabíjeni ndloškovaných trhovín

V hlubinných důlních provozech so ve vitálně při-
padů používají jako lehká přenosná zařízeni obvykle
pro nabíjeni vrtu o průměru od 38 mm do 105 mm, při
dopravních délkách do 100 m 1 vice* V SSSR byly vyvi-
nuty 3 typové konstrukce těchto zařizoni - typy MPZN-1.
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ZL-2B e PZK» Z uvedených typü se uerjvíce použiva zaří-
zení P2K, resp* jeho modifikace GPZk« 3e určeno pro
nabíjeni náložek trhavin о ф 32 až 70 ка do vrtô a* 45
až lOS aa* Umožňuje regulaci niložovó hatnoty pri na-
bijeni v rozaezi od 0,9 do 1,3 g*ca • Výkon zařízeni
ja 1000 až 1200 kg.aa"1. V RSR bylo vyvinuto a zava-
děno zmřizani typu MZE 25-27 pro nabíjení vrtů délky
do 30 a náložkaal o a* 25 aa. Výkon zařízeni ja 4*3
kg*aln * Pokud ae týká aortlaantu tichto zařízeni
používaných v KS, lze ze známých typů uvéat zařízeni
firay Nitro Nobel typ 8 22 - TA 4, S 25 - TA 4, 8 29-
TA Б, TA 32 (LR 1} a TA 42« Uvedené typy Jsou určeny
pro nabíjeni náložek o •* 22 až 40 aa do vrtO o proae-
ru 40 až 100 aa, délky aax* 40 a» Separátnia zařize-
nla k tSato nabiječkáa Je autoaatické podávací zaří-
zeni nabíjecí hadice typ LR - 1« Nahrazuje obsluhu и
nabíjecí hadice a uaožňuje řidlt stupeň zhutnini ná-
lože ve vrtu* Funkce tohoto zařízeni spočívá v toa,
že pracovní válec, který vykonává etridevý pohyb do-
předu a zoit, slouží jako urwieč nabíjací hadica* Ná-
ložka, která aa doatane od nabíjecího zařízeni přaa
nabíjecí hadici do vrtu je jajía koncaa při pohybu
dopředu stlačována, přičerž hadice při zvýíenéa axi-
álnía odporu proklouzne v záchytnéa zařízeni a při
následném zpětnéa pohybu ae vrací zpit na calou dél-
ku pracovního zdvihu podávaciho zařízeni« Uvedané ty-
py zařízeni Nltronobel byly aiao Jiné zkouieny i v
naSich podainkách a bylo a nlai dosahováno výkonu
2f4 až 3,1 kg.ain • Ze sortiaentu dalilch výrobcu

nabíjecích zařízeni pro náložkované trhaviny,
příkladné uvéat zařízení vyrábiná firaou Ou Font»
typy T SC, T 6C а ТА6С konštrukčné shodná ea za-
řî enícEi Nitro Nobel* 3sou určena pro nabíjeni nálo-
žek 4 25 aa až 38 aa do vrtů a* 32 až 102 aa, dlouhých
do 30 a vertikálni* Výkony tichto zařízeni jsou 25
až 40 kg.ain'1 (podle údajfl;výrobce). >

•-•x
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Zařízeni pro trhaviny plastikované vodou

V SSSR krofflö předchozího uvedeného typu ZQAo -
"Ulba", které ее v poslední dobö dostává v hlubinných
provozech do popředí zájmu, jsou používány pro nabí-
jeni těchto trhavin • jejich přípravu na miete použi-
ti zařízeni ZřlK - 1 a ZMB - 2S» Uvedené typy jsou po-
užívány pro nabíjeni vrtu délky 50 m, e' 32 až 105 mm»
Výkon zařízeni Je 20 kg.min*1, ZMB - 2S až 100 kg.miní

Použití TPV v dolních hlubinných provozech KS Je
orientováno v převážné nire na použiti náložkovaných
typů těchto trhavin« Pokud ее týká použití TPV - (ka-
ěovlté konzistence), čerpatelných do vrtů, používá
se nabíjecích zařízeni zásobníkového typu s membrá-
novým čerpadlem* Tento systém byl např* použit na
dole Mount Isa v Austrálii* Bylo zde použito TPV ty-
pu Molanite v průměrech vrtů 57 am, délkách od 24 da
30'm (vějiřovitě rozmístěných). Pro nabíjeni bylo
použito komplexu sestávajícího ze zásobníku trhaviny
(umístěného na dopravní chodbě) - obsah zásobníku
1360 kg a nabíjecího áařizer.i s obsahem zásobníku
45 kg trhaviny, do kterého byla tato přečerpávána
ze zásobníku hadici o vnitřním průměru 38 mm, délky
90 •• Z nabíjecího zařízení byla přečerpaná trhavina
nabíjena hadici ф 25 mm (tvrdnuti trhaviny ve vrtu
bylo řízeno přidáváni* zesilovacího činidla - želá«
tinátoru)*
Vývojové tendence důlních nabíjecích zařízeni

Poslední vývoj na úseku mechanizace nabíjecích
prací směřuje v důlních provozech к uplatnitelnoeti
vlastnich nabíjecích zařízeni ve spojeni s kolovými
podvozky účelových vozidel* ktaré lze používat i к
jiným účelům v dole (přikl* к obtrháváni stropu ap»).
Za tím účelem fa Nitro Nobel pro nabíjeni granulova-
ných trhavinových směsi vyvinula dva nabíjecí vozy
8 podvozkem typu PT - 40 a PT - 60 к jejichž vybave-
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ni lze použit všechny typy tlakových nádob nabíjecích
zařízeni typu Anol a 3et - Anol» Vozidla Jsou vybeve-
na naftovýa motorem s katalytický« čističom výfuko-
vých plynů, pohonem na Jednu nebo obě osy - dopravní
rychlost 20 km»hod • VOz môže být opatřen zvedací
plošinou, nebo bez plošiny - • výložnlkem nabijeci ha*
dice a a automatickým podávacia zařlzonin pro nabije-
cl hadici a navíjecím bubnem» Pokud jo vybaven ploši-
nou, lze tuto ovládat pomoci pneumatického nebo elek-
trického motoru» Manévrovací schopnost vytáčeni plo-
šiny do stran je - 40 ° a zvedací výška 6a» Ovládá-
na je z ovládacího panelu na plošine, nobo z mleta
řidiče vozidla» Nabíjecí vozy s výložnikem nabíjecí
hadice máji označeni Charging robot EG - 33» Výložnik
je ovládán hydraulicky» Zasouváni hadice do vrtu ob-
starává automatické podávači zařízeni na výložniku»
Po celé délce výložniku ja nabíjecí hadico vedenai na
konci výložniku prochází hadica ohebným vodítkem, kte-
ré napomáhá zavést hadici к ústi vrtu a do vrtu* Navi-
jeci buben nabíjecí hadice je ovládán hydraulicky* Pod-
vozky vozidel PT 60, lze rovniž použit jako noslčo
čtyř 1 t kontajneru a trhavinovou směsi, za kterých
ja tato naaávána injaktorea do tlaková nádoby nabíječ-
ky Anol (tzv* ayatéa Anolup)»

Rovniž tak jako pro nabíjeni granulovaných trha-
vin, jsou pro nabíjeni náložkovaných trhavin posled-
ním Inovačním stupněm mechanizačních ayaterno nabíječi
vozy* Píra« Nitro Nobel vyrábí typ Charging robot HF-Cl»
Zařízeni ja konstrukčně řeieno ve spojeni bud a kolejo-
vý« podvozkea, reap* jako nosiče lze použit kolový pod-
vozek typu PT-60* Nabíjací vôz ja kompletován hydrau-
licky ovládaný« výloznika« nabijed hadico, a ja tele-
akoplcky výsuvný* Součásti výložniku Je pneumaticky o-
vládaný unaěeč nabijad hadice pro zasouváni а vytaho-
vaní nabíječi hadice do a z vrtu* Hydraulická Jednotka;
teleskopiského výložniku Jo ovládána pomoci vzduvho-
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vých, alternatívna el« motoru« Nabíječi hadice je u-
ložene ve špeciálni upravené kleci - reap* na navíje-
cí« bubnu« Zařízeni Je vybaveno krátkým pásovým podá-
vacím dopravníkem pro transport náložek trhavin v o-
tevřených obalech к hliníkové násypce, do které ae o-
baly a náložkami automaticky vyklápěji« Tvar násypky
je uzpůsoben tak, že nemůže dojit к zpřičení náložek,
které aa volně rovnají k nejspodnéjilmu mlatu násypky,
odkud jsou pomoci posunovacího zařízeni poháněného
pneumaticky zasunovány do nabíjecí koaory zařízeni«
Pro zavedeni adjustováné náložky do vrtu, je na stra«
ně výložniku umístěno specálnl vedeni nabíječi hadice,
ve své spodní čáati otevřené tak, aby bylo možno z bo-
ku vkládat adjuatovanou náložku a tu zasunovat do vrtu
pomoci nabíjecí hadice* Zařízeni je dále vybaveno či-
dlem pro měřeni hloubky vrtu m registračním zařizenia-
počitadlem nabíjených náložeк a regulátorem náložové
hutnoty • Nabíječi vůz je kompletován nabíječkami ty»
pu TA 32, nebo TA 42« Výkon zařízeni Je závislý na рои*
žitých nabíjecích hadicích a néložkách. Maximálně lze
a nim nabit až 30 náložek zm minutu - reap* v průměru
10 kg«min • Veikeré funkca zařízeni jsou ovládány
jedním pracovníkem«

Uvedené popsané typy nabíjecích vozů Nitro Nobel, lze
hodnotit jako technicky zcela dokonalé, ovšem a při-
hlédnutím к jejich výkonu, lza oprávněni konstatovat,
ža eventuelně jejich realizace nebo tuzemský vývoj ob-
dobných konstrukci pro naie podmínky je problematický
v porovnáni se stejně výkonnými lehkými přenosnými ty«
py nabíjecích zařízeni«
Přehled o současném stavu mechanizace nabíjecích práci
v CSSR

Pokud aa týká úrovně a stavu mechanizace nabije«
čich prací v nalich tuzemských podmínkách je situace
větiině odborné veřejnosti známa« Na základě výnosu
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ČBÚ čj. 1290/4/1971, kterým se vydává seznam povole-
ných výbuäin a pomůcek pro nabíjení výbušln, a dále

ve znění Jeho dodatku č. 1 a č. 2 e dalších přísluš-
ných povolovacích výnosů o používání jednotlivých ty-
pu nabíjecích zařízení vydaných ČBÚ e SBÚ, Je ČSSR po-
voleno к používáni 10 typových konstrukci nabíjecích
zařízeni čs. výroby a 3 typy cizí.
К jednotlivým typu« těchto zařízeni t

Bunza 1 С - Zařízeni Je všeobecně známé. Je určeno
pro nabíjeni náložkovaných trhavin« Povoleno je к po-
užíváni výnosem CBÚ čj« 3777/5/70 ze dne 13, 7. 1977
(registrováno ve Sbírce zákonu částka 7/1971 Sb.).
Použitelnost zařízeni je celostátní, ovšem jeho výro-
ba v n« p« Pennon Křivoklát je v útlumovém programu»

N2 100 - Zařízeni Je určeno pro nabíjeni granulova-
ných trhavin DAP« Povoleno výnosem CBÚ čj« 2180/1976
ze dne 22« Э« 1976 pro n« p« Ingstav Brno, dále výno-
•ea 501/1976 z 2« 2« 1976 pro n« p« Štěrkovny a pís-
kovny Brno a n« p« štěrkovny a pískovny Olomouc a vý-
nos ea 6924/1975 z 29* 9« 1975 pro СМРК Hradec Králové«
Používá ae převážně pro nabíjeni patních vrtô v loaech«
Úspěěně bylo ověřeno i v podzemí rudných dolů« Výroba
byla zajlěiována v počtu asi 13 kusO СМРК záv« Havl«
Brod« V současné době a ohledem nm nedostatek vhodné-
ho OA je Jeho používáni omezeno«

PUZ - LOO - zařízeni pro nabíjeni náložkovaných trhavin«
Bylo vyvinuto v OKR a povoleno k používáni výnosem CBÚ"
čj. 7010/1978 z 7« 3« 1977 na Dole Fučík v OKR a výno-
se« oj« Э998/78 z 4« 7« 1978 nm VOU Svetonovice. 6éri-
ově aa navyrábí*

NZ - ČSA - Shodný typ ее zařízením PNZ - LCO« Povoleno
k používáni výnose« СвО čj» 6711/1976 ze dna 4* 11.
1976.pro Odl Ca« armáda v OKR. Sériově aa nevyrábí*

ROJ - 2 - Určeno pro nabíjaní náložkovaných trhavin*



293

Povoleno к používáni výnosem ČBÚ 3, 4352/1973 2 5» 9.

1973 pro RD Jeseník a RD Přibrara - závod Kuína нога«

Sériové ее nevyrábí»

NZN 22/30 - ÚVR - Určeno pro nabíjeni náložkovaných

trhavin» Povoleno к používáni výnosem ČBÚ č j • 3547/81

z 30» 7» 1971 pro RO Příbram. Sériová se nevyrábí»

NZN 2 2 - 3 0 - 1 - Poslední vývojový typ nabíjecího za-

řízeni pro nabíjeni náložkovaných trhavin» De náhra-

dou ze zařízeni Elunza 1С. Povoleno výnosem Č2Ú čj »1840/

1987/26 ze 14« 4» 1987. Zařízeni má celostátní obecnou

použitelnost a bude registrováno ve Sbírce zákonů» Sé-

riová výroba Je zajištována v n» p« Permon Křivoklát

od letošního roku»

TMUP - 1 - Tlakové nabíjecí zařízeni (obdoba zařízeni

SLG - 40 W ) , které bylo provozně uplatňováno koncem

60 let v CSUP. Povoleno bylo rozhodnutia býv. IÍ8Ú čj •

4561/67 pro CSUP. Bylo používáno к nabíjeni granulova-

ných trhavin OAP do vrtu ф 32 až 42 eim, délky 5 к» Sé-

riově ее nevyrábí«

E - 1 - Ejektorové nabíjecí zařízeni (obdoba sovötsko

nabíječky Kuráma 7 ) . Povoleno bylo rozhodnutím byv.

ÚBÚ čj.104/69 z 16. 1. 1969 pro závody ČSUP. Bylo po-

užíváno pro nabíjeni vrtu délky 2 a ž 3 m, ф 32 ai 42

пя» Sériově se nevyrábí«

NIKEX - Zařízeni vyráběné v MLR» V ČSSR povoleno k po-

užíváni rozhodnuti« Cet] čj« 6185/1978 ze 17» 7. 1979

pro závody ČSUP« Zkoueeno bylo pro nabíjeni vrtu jtf 38

•ш, délky 3 ••

Port«nol - Zařízeni bylo v předchozím popsáno« V ČSSR

bylo povoleno k používáni SBlJ pro závody n« p. SMZ Ko-

iice.

Jat - »Viol - Zařízeni bylo rovněž v předchozím popsáno
t

bylo povoleno k používáni SBl) pro závody n.p« SMZ.
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Automichsč AM 368 - De určen pro přípravu trhavínových
eméai OAP a jejich mechanizované nabíjeni do velkopru-
môrových vrtu* K používáni byl povolen pro hnědouhel-
né doly k. p. 25» únor Vřesová rozhodnutím CBÚ čj»816/
1983 z 26. 8* 63, dále pro k. p. Dul Pohraniční atráž
Březová rozhodnutie ČBÚ čj. 1975/1982 z 29. 4* 1982 a
pro Silnice n. p. Brno rozhodnutím ČBÚ čj* 4835/1984
z 30« 8« 1964» V poslední době je nově využíváno pro
přípravu trhevlnových směsi OAP na bázi DA a uhelný
prach^DA 34 % Ы • prachové částice uhelného prachu
pod 0,5 mu)* Obdobou zařízeni AM 368 je eutomichač AM
55« resp* AM 365, který byl povolen к používáni roz-
hodnutiu CSU čj* 5094/1979 z 15* 12* 1979 pro k* p.
25* únor Vřesová*

Závěrem к přehledu používaných typô nabíjecích
zařízení čs« provenience «ožno konstatovat, že větéi-
na typu, pokud ae týká nabíjecích zařízeni pro nálož-
kované trhaviny aá pouze als tni použitelnost* Vyjiei-
kou Jsou pouze zařízeni Bunza 1С a nový typ zařízení
NZN 22-30-1* Pokud se týká nabíjecích zafizenl pro
granulované trhaviny lze konstatovat, že jejich aou*
časná úroveň Je taková, že viechny typy saji výhradně
místní použitelnost a v podstatě se v současné době
nepoužívají* S ohledem na vývoj v oblasti trhavin, kde
je perspektivně uvažováno ae Širokým přechode« k trha-
vinám na bázi prilovaného OA а к emulsnia trhavinám^
bude otázka vývoje zařízení pro nabíjeni těchto trhá«
vin velice aktuální a jejich vývoj, rasp« inovace stá-
vajících typA u nás dřivé používaných, by měly postu-
povat současně s vývojem těchto trhavin*

• • • . 1
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I n g . Л М V y h n á n e k , к . p . UO H a a r , D Z K - I . , ČSSR

PROVOZ 08И У HAHERSKá OBLASTI

Úvod

Haaerské uranové ložisko »t nachází v oblasti Seve-

ročeské křídy. Jt tvořeno ceno«anský«1 sediaenty, které

vytváří pro provoz strojního zařízeni značné nepříznivé

podainky. Ložisko je v této oblasti značne zvodnělé a roz-

plavenia aálo soudržných hornin pískovcového charakteru

a fylitického podloží dochází к tvorbě velal abrazivnUh

kalů, které ulpívají na aechanických částech zařízeni

• způsobuji velice rychlé opotřebeni.

Tento jev je nutno alt na paaěti vždy při posuzová-

ni vhodnosti zařízeni, součásti a pneuaatik, které aaj 1

být nasazeny na dolech v okolí Haaru.

Tvare« Jt uranové ložisko dáno deskovitýa typea

s airnýa ůklonea /3°- 10°/. Mocnosti, které jsou v sou-

časné době dobývány poaod 08И se pohybuji od 3 do ó aetrů.

Metoda dobýváni touto aechanizad je "koaora-piliř" s vypl-

nlnia volných prostor hydrotuhnoud základkou. Š"iř« кояог

se pohybuji okolo 4 aetrů. Odtěženi je poaod zásobníkových

koalnů s vyústěni« na dopravní kolejový horizont.

Tyto koainy jsou přes vibrační podavače VZP 100x20

vypouštěny přiao do důlních vozíků.

Vzhlede« ke značný» dobývaný« profilů« a koncentraci

pracovlit bylo zhruba před 10 lety započato se zkušebnia

provoze« OBU.

Tato «echanizace započala svůj rozaach nákupea přeprav«

nUového nakladače LF-4 od firay 6HH /NSR/ a vrtacího vozu

ATH-2S od foray Secoaa /Frande/.

Nakladač CF-4 t určitýai vývojovýai zaěnaai je do dnei-

ni doby nosný« «echanisae« v haaerské oblasti, vrtací vůz

ATH-1S byl nahrazen strojea KVV-101. Pouze hydraulické vrta-

cí kladivo «PH-200 z původního stroje ATH-15 je využíváno

f na vrtací« vozu KW-101.
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Uvedenie prvních strojů do provozu nezačalo v žádném
případě snadné období dobýváni ne Hamru.

Zpočátku bylo nutno změnit pohled na náročnost vybaveni
servisních a opravárenských prostor. Hechanizace tohoto dru-
hu vyžaduje vzhlede» ke své ceně, složitosti a výkonnosti
úplní jiný systém údržby a oprav, nei je na dolech s jed-
nodušším zařízením zvykem. Celé problematika je zde zná-
sobena mimbřádně krutými podminktmi provozu. Jako přiklad
uvedla opotřebeni brzd. Strej LF-4 byl původně vybaven ko-
toučovými brzdaai na všech A kolech. Životnost brzdných
segaentů byla 10 dnů provozu. To znamená, Se 8 brzdových
desek bylo vyaénino běhea 10 dnů na jednoa stroji. /Cena
jedné desky se v průaéru pohybovala okolo 50 DM/.
Postupem doby se vypracoval systéa preventivní údrtby stro-
jů a agregétový systéa oprav, který dnes umožňuje daleko
vyšší využiti výkonů strojů.

Preventivní údržba je dána u nakladafů 2x týdni po
4 hodinách, и ostatních strojů 1x týdni po 4 hodinách.

Po různých experimentech v oblasti vybaveni opravá-
renských center se dnes dospělo k pcairné rozsáhlý« pro-
vozovnám vybudovanýa přímo v podzemí. Ones tato provozov-
na obsahuje dilnu oprav, dílnu prof?taktiky, svařovnu,
strojní dílnu, výdejnu olejů а РНИ, nabíjecí stanici AKB,
sklad pneumatik a příruční sklad N0.

S rozvojea bezkolejové mechanizace bylo nutno řeiit
1 ostatní nedostatky.

Zejména výkonnost strojů LF-4,ATH-15 vyvolala potřebu
doplnit vybaveni osádky o zařízeni, které pomůže usnadnit
poslední část cyklu dobýváni v komoře, který jeité nebyl
mechanizován a to budováni výztuže. К tomuto útelu byly
postupné zkonstruovány stroje DSU-1 /PP6/, PP-10, KTRM2.

Provoz na dělicích chodbách v bloku byl pro stroje
znaCně náročný vzhledem к málo únosný« potvám. Zpolátku
byly cesty vysypávaný makadamem, dnes jsou děliči chodby
panelovány.

•»•X
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Pracovní činnost v dobývacích potich si vyžádal«

1 změnu v doprave materiálu. Proto aby bylo možno oprostit

stroje pMio véztné k čelbam od pomocných činnosti byly

vyvinuty jednoduché strwje typu KTI P1, jtjichž základem

je motor a převodovým ústrojím traktoru Zetor 70 11.

Tyto stroje dnes převážejí materiál z přefcladiSt kolejo-

vé dopravy až na místo uríeni v bloku.

Vlastni nárůst potřeby mechanismů tohoto druhu měl

za následek zvýšenou spotřebu nafty. V období, kdy bylo

na dole Hamr X. provozováno asi 20 mechanismů začala být

situace v zásobováni naftou a oleji kritická. Manipulace,

skladováni 1 výdej na hranici bezpečného provozu a vyřeše-

ni této situace podmiňovalo další «ažvoj tohoto druhu me-

chanizace, situace byla vyřeiena vybudováním naftového

vrtu v roce 1980 /příloha I./

Toto zařízeni umožňuje beipečné uloženi značného množství

ropných produktu na povrchu dolu, ani* by bylo ohroženo

z požárního pohledu podzemí a aniž by kdokoliv mohl způ-

sobit havárii nevhodnou manipulaci při dopravě. Při jaké-

koliv póruSe, ti havarijnímu poSkozeni může dojit jen k úni-

ku 100 I ropného produktu do komory vrtu v podzemí, kde to-

to množství bezpečně poj»* havarijní jímka vybudovaná k to-

muto účelu.

Z pohledu ekonomického bylo nutno pMpravu dobýváni

jeanotlivých bloků sledovat 1 z pohledu optimálních přeprav-

ních vzdálenosti. Požadavek co nejkratší vzdálenosti

- dobývka - sypné miste /v neiee případě zásobeni komínu st

spodní výpusti v kolejovém dopravním horizontu/ je v rozpo-

ru s náklady пш ražbu zásobního komína a jeho vybaveni pro

účely plněni kolejových vozíků na dopravním horizontu.

Z nákladů na přepravu při odtěženi strojem e z nákladů na

výstavbu «ásobnich komínů vychází optimální vzdálenost komín«

- dobývka a tedy optimální počet zásobních komínů v uvažo-

vaném dobývacia bloku.
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Balil« ekonoalcký« pohledea jt ctná vlastni údriby

• oprav strojního parku. ř M provozu strojů lz« říci,

i* ntjvict naaáhány • nejvíc« využívány jsou nakladač«,

kdt náklady na údržbu a opravy činí 70-80X nákladů n*

všechny strojt DBN. Ostatní stroje sa pod111 na zbytku

nákladů prakticky stejný« dílu.

Jak JIŽ bylo uvede« řečeno UO haar využívají к odtě-

iani nakladačů firey 6HH najvic typu Lf*-1N. Provoz to-

hoto nakládat« vyimdui* znaCnou valutovou náročnost.

Na poCátku natích provozních zkušenosti s touto «echani-

zad Činily roini náklady zhruba 70X nákladů na pořiz«-

ni stroj«/ když v to nepočítá« spotřebu pn«u«at1k.

Postup«« doby s« viak podarilo tyto náklady snížit.

Jednak neHrtáami některých prvků tuzeaskýai a pro nk»

levnějilal, jednak nutno přiznat, le firaa 6HH udělala

značný pokrok v« spolehlivosti a trvanlivosti některých

skupin »troje vůči stroji před 10 laty. V neposlední řa-

di bylo započato se zlepšováni« provozních podainek pa-

netováni« dělicích chodeb.

Ekono«1ka posledních lat nás nutí hledat náhradu

tohoto valutového stroj« v tuz««ských nakladačích n«bo

v nakladacích vyráběných v RVHP. Té«ěř současně byly

v haaerských podainkách odzkouieny nakladač« LK1 - vý-

robek polského závodu Fadroae Wroclav a stroj PN-1S00

i BS Prievidza. Oba tyto typy strojů se v současné do-

bě Jíl neprovozuji v ha««rské oblasti. Nadějný se zdál

být zej«éna stroj LK1, avSak vzhlede« к probléaů« s exha-

laceal vibraci« a velikosti stroje nebyl stroj doporučen

к trvelé«u provozu. Stroj PN-1500 nebylo «oino v původní

podobě využívat. V současné době dožívá rekonstruovaná

verze PN-15OO/5, kde je nutno přiznat značné zlepšeni

ve spolehlivosti.
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ŕrotože žádný г tíchto nakladačů nesplnil očekávané,

bylo rozhodnuto v k.p. UĎ Ha*r o vývoji vlastního stroje.

Tento nakladač se zrodil v rekordní« čase. Od prototypu

doznal již mnoho saén a vftMae, i* po počátečních potí-

žích se vývoj podaří dovést do zdárného konce.

Je však nutno si uvědomit, že ani technicky nejzdatněj-

ší stroj není v provozu nic platný, jestliže neaá zázemí

ve výrob* a dodávkách náhradních dílů, agregátu a jestli-

že nezaručuje systéa oprav skupin » agregátů. V této

skutečnosti je ayslia jedno z nejbolavějších a1st stro-

jů tuzeaských oproti strojúa dovážený*, u tak drahého

zařízeni není aožné, aby z jakýhkoliv důvodů nepracovali

Je nutno vytvořit takový systéa zásobováni, který by ope-

rativně řešil nákup zničeného dílu, tak aby byly prosto-

je a1n1aáln1. Dodávky dilů nelze řešit tak, jako doposud

na základě dlouhodobých objednávek. To vede к vytvořeni

ležících dílů na skladech všech odběratelských organi-

zaci, protože není aožné nikdy přesně odhadnout četnost

a dobu poškozeni dílů. Pro zdárné řešeni potřeb provozů

a při zajištěni úkolu snižováni zásob je nutno vytvořit

bud přiaé sklady výrobců strojů, které budou obsahovat

nejen vlastni výrobky, ale 1 dily aontované do stroje

jako subdodávky, nebo jako sklady obchodních organizaci

/viz k.p. Mototechna, či Agrozet/. Jedině tento systéa

aůže vést ke zlepšeni postaveni strojů tuzeaských vůči

strojůa dováženýa.

Přestože ČSUP prostřednictvím svého koncernového

podniku UO Haar provozuje bezkolejovou mechanizaci

přes 10 let nelze říci, že celý systéa je vyřešen.

Při provozu se objevuji stále nové problémy, které

nejsou tak zásadní, avšak které stoji za to řešit,

nebot vedou к lepšímu využiti mechanizace, sníženi

naaáhavosti práce a růstu produktivity práče při do-

býváni .
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PRÍLOHA č.

LF-4.1 N
výška:
šifka:
délka:
pohon:
výkon:
lltca:

LK 1

výifca
šířka:

délka:
pohon:
výkon:
UUa:

PNH-5

výika:
délka:
itŕka:
pohon:
výkon:

Ii1««s '

fN 1500/5
výika:
délka:

Itfka:
pohon:
výkon:
tltea:

íl.

nakladaC:
1700 ••
1684
6872
DWstl 6FL912N
63 kU /5652 свЗ/
2 ИЗ 4t

nakladač:

2100
2200
8700
Ottttl SU400/6540 сяЗ/
81 kU
2 вЗ 4t

nakládat:

1750

7650

1950
Ditttl П 635 /11900/
92 kU
2 «3 5t

nakladaC
1950

éf?S
1600

ZETOft 8601
86 kU
1,405 «3
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KVV-101

výška

šířka:

délka:

vrtaný profH

pohon:

délka vývrtu:

kladivo:

poítt laftt:

vrtací vuz:
1920

2100

10500

5,5 x 6,5

»Itltl -
itrpadla

ti. aotor
3 kU
3050

ЯРН 200

1

a - výška

ZETOR 8001 44 kU,
295 kU

koapr. 4 кы, ti.

ti. aotor

aotor výplach

XSV-201 svornikovaci vůx

výška: 1920

Strkat 2100

délkat 9750

vrtaná výška: 3 - 6,7 и

délka svorníku: 1600 - 2000

podvoxck: viz KVV-101

KTÍ.-V1

výika

sirka:

délkat

vrtací

1950

2200

8700

délka vývrtu: 3000

vrtný proff 1: 5x5 •

pohon hydraulika - vzduchový aotor SH-5.5 ku

oofet laftt: г к»

kladivo: BHSL 1H7

podvixtkt KTK

ATH-1S

Itřkai

výikai

délkai

vrtací vůxt

1650

2100

8240
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vrtný profil: 5,5 к 6 ш - výška

pohon elektromotory 35 kW

pohon Oltstl fteutz 3 FL 912 У, 2626 e«3 - 29,2 kW

kladivo RPH 200

poíet lafet ' 1 ks

PP-6

tif-k»:

výik»:

déllc«:

и х . výška plošiny

pohon:

ploiin«:

1650

1900

ZETOR 6701 35 kW

PP-10

šířka:

výSka:

délka:

rozvinuté plešina

•ах. výžka plošiny

pohon

plošina:

2080

1950

8000

3S00

ZETOR 8001

KTRM-2

šířka: 18S0

výška: 1780

ках. výška plošiny 5200

•ax. uhel natočeni raaen* 72

pohon: pojezd ZETOR 6901, plošin« 6901,
nebo eltktr.

KTRP-1

šířka

výška:

délka:

prepravník:

1850

1700

6700

užitečné zatíženi 3500 kg

pohon: «otor ZETOR 6901
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I n g , Ladi s lav S m i d a , CSc.
UL3 - Banský výskuaný ú s t a v , k . ú . o . , P r i e v i d z a

:BCHANIZÁCIA SITCVANIA VÝSTUČS ЗАТ:ЗК!СН CHODISB

1. Ôvod

V rámci riešenia mechanizácie budovania bol v Banskon výs-
kumnom ústave Frievidza vyvinutý stropný podávač výstuže.
Cieľom vývoja podávača a pomocných zariadení, je nahradenie ruč-
ného budovania výstuže banských chodieb mechanizovanýa budova-
ním, zvýôenie výkonov a denných postupov v razení, nko sj zvý-
šenie kultúrnosti a bezpečnosti práce pri razení banských cho-
dieb.

V súčasnosti sa technológia vystužovania banských chodieb
vyznačuje veľkou náročnosťou na fyzickú námahu, zvýšeným nebez-
pečenstvom úrazov a nízkym stupňom mechanizácie.

Proces razenia možno rozdeliť no jednotlivé čiastkové ope-

rácie:

- vŕtanie,
- trhacie prúce ,
- nakladanie e odťažba rüfcaniny,
- vystužovanie,
- vystrojovanie,
- doprava materiálu.

Súčasný stav riešenia mechanizačných prostriedkov uinouňu-
Je zásah do všetkých operácii okrem trhacích prác n
в odťažby rúbaniny.

2* Koncepcie vývoja atropného podávača výatuí.e

Stropný podávač výstuže predstavuje zariadenie

na podávanie výstuže pri razení banských chodieb trhncou prácou
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e laziôcial kombajnami. Pohybuje sa po závesnej dráhe ZD-24,
umiestnenej v strope banskej chodby a to osovej rovine, s ex-
centrickým umiestnením drážky do 300 шш od osi chodby.

Podávač pracuje tak, že sa naň uložia segmenty výstuže e

prenesú sa smerom k čelbe pôsobením hnacej jednotky po záves-

nej dráhe, kde ее sdvihnú k stropu a pridržia počas kompleto- ,

vania výstuže. Súčasne možno podávačom budovať 9 segmentov, z to-

ho 3 horné a 6 bočných so súčasnou doprsvcu segmentov spodných.

Podávač sôže pracovat v prostredí s nebezpečím výbuchu metenú

v prostredí SNK-2.

3. Cpis stropného podávača výstuže SPV-100C/U

Hlavné časti podávače /obr* 1/:

- nosič segmentov /V»

- saanipulétor /2/,

- stabilizátor /3/,

- hnacia jednotka /4/,

- hydraulický agregát /5/,

- ovládací panel /6/,

- ťahadlo /7/,

- skriňa rozvádzačov /8/, .

- závesný vozík predný /9/»

- závesný vozík zadný /10/,

- závesný vozík s oboedzovačos /11/»

- závesné vozíky kábla /12/,

- raontéžna plošina /13/

Pprpcnc zerledenia - Stropný podávač výstuže môže byť doplnený

zarisčleniaaá, ktoré doplňujú jeho funkciu.

Uťnhovač inatíc - Slúži na uťahovanie matíc segmentov výstuže

po ich stiahnutí doťehovačom. ííôže ísť o uťahoveč schváleného

typu, napr. uťehovaS matíc TP 016 01. Ten predstavuje nástavec
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nasedený na pohonnú jednotku, ktorou môže byť elektrická vŕtač-
ka WB 620 /620 ot.min"1, hmotnosť 16,2 kg/, hydraulické vŕtač-
ka VH-3 /900 ot.ffiin"1, hmotnosť б až 9 kg/. Na použitie hydra-
ulickej vŕtačky sú v konštrukcii stropného podávača výstuže vý-
vody, ako aj ovládacie prvky.

DotaiioveC výstuže - Slúži na dotiahnutie segmentov výstuže pred
utiahnutia ich spojov. Zabezpečuje vzájomné stiahnutie a dotiah-
nutie segmentov a znižuje tak uťahovecie momenty pri uťahovaní
matíc. Jeho použitím sa znižuje alebo odstraňuje pnutie v oblas-
t i výstuže, zapríčinené nevhodným dosadnutím. Zväčšuje doseda-
ciu plochu segmentov.

Kor.cová zarážka - Slúži na zabezpečenie podávača pred jeho uj-
ôením z dráhy v prípade mimovoľného pohybu podávača.

Dočasná sekcia ZD-24 - Je špeciálnym príslušenstvom závesnej
dráhy a používa sa len pri vystužovaní banských chodieb strop-
ným podávačom výstuže pojazdným po ZD-24 pri razení trhacou
prácou alebo kombajnom» pričom dočasná sekcia vyrovnáva dĺžkové
diferencie vznikajúce v dôsledku používania štandardných sekci í
ZD-24 a dĺžke 300C mo, reap. 2400 mm v rôznych záberoch chodby.

Dočasný záves dráhy ZD-24 - Je určený na dočasné pripevnenie
tak dočasnej, ako aj štandardnej sekcie ZD-24 k výstuží jednak
v príčelbovom úseku banskej chodby razenej trhacou prácou, ako
aj v úseku, v ktorom sa pohybuje stropný podávač nad raziacim
kombajnom.

Držiak pažin - Slúži na podopretle pažín uložených na stropných
oblúkoch pri súčasnom podávaní stropných oblúkov s pažinami.

Presuvná zarážka - Ohraničuje manipulačný úsek podávača výstuže
a zaisťuje ho pred náhodným presunutím alebo ujdsním я tohoto
úseku.
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4 . Schéma hydraulického obvodu /obr. 2/

Hydraulický rozvod je tvorený obvodom hydrostatického pře-
vodu, obvodom výkonovej regulácie, obvodom přítlaku hnacích kla-
diek e obvodom bŕzd*
Hlavným prvkom prevodu je regulačný hydrogenerátoг SPV-2O Zavo-
toč. Tento pozostáva z vlastného regulačného hydrogenerátora,
doplňovacieho zubového hydrogenerátora, poistného ventilu dopl-
ňovacieho obvodu a dvoch vysokotlakých spatných ventilov, cez
ktoré sa dopiňe spatná vetva«

Z hlavného obvodu je hydraulická energia dodávané jednak
na dva rotačné hydraulické motory Aíí-16 a cez dvojitý spatný
vent i l na prítlačný valec. V obvode Je zaradených 13 kusov roz-
vádzačov typ RSB l-СбЗ Z 11 pre rozvádzače motorov, rozvádzač
obtoku e rozvádzače ďalších spotrebičov. Rozvúdzoicm RSE 1-063
Y 11 sa kvapalina dostáva do brzdného valca.

5. Schéma e l . zapojenia

Elektrické zeribdenie zabezpečuje napájanie stropného podá-
vača výstuže elektrickou energiou, ovládanie rýchlosti pohybov
jazdy, ako aj samočinné vypnutie celého zariadenia pri prekro-
čení dovoleného namáhania prívodného kábla alebo pri prekročení
maximálnej rýchlosti, liá t ie to čast i :

a/ prívodné napájňcie vedenie /kábel C3DU 4x4 mm2/,
b/ snímač ťahového namáhania kábla,
c/ koncový vypínač obmedzovača rýchlosti,
d/ elektruekriftu,
e/ skriňu elektromagnetických rozvádzačov,
f/ nevýbušný elektromotor,
g/ ovládací panel.

Vodenie kábla /obr* 3/ v manipulačnom úseku podávača výs-
tuže je riešené* pomocou závesných vozíkov. Manipulačný úsel:
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predstavuje úsek do 60 E od čelby. Prívodný Je napájaný z Jes-
tvujúcej stykečovej ssrine v chodbe e istený poistkami. Druhý
koniec káble zeústený do stykačové J skrine umiestnený v hydra-
ulickom agregáte.

6. Technické parsaetre

Kepéjacie napätie podávača
Ovládacie napätie
Očarená pred nebezpečným dotykovým
nepatim
Ovládacie napätie podávača
Frevod

Druň hydrogenerátora
Tr-iicčné motory
- typ
Pracovný tlak v obvode podávača
Rozmery: " .
- Dírka podávača v oblasti Bgregátu
- aia. vzdisi. spodku podávača od spod-
ku koľaje

- priemer hnacích kladiek
- priener kladiek nosrých vozíkov
Trakčné hodnoty:
- dopravná rýchlosť

- polomer oblúkov horizontálne
- polomer oblúkov vertikálne
- max. vytočenie nosiča segnentov
- max. úklon závesnej dráhy /jazda/
- závesná dráha
Profily chodieb
- max. počet dopravovaných segaantov
- aax. počet zdvíhaných segmentov

- rozostúp budovania
- max. úchylka závesnej dráhy od slredu

chodby so záťažou
- d t t o bez záťaže

3x500 V, 50 Hz
24 V

zeranením
24 V jednoscerných, 50 Hz
hydrostatický
regulačný

AK 16
16 :<Ta

800 вка

50C mm
350 шш
118 шш

0 až 0,4 m«s

4 m
6 sa

45°
25°
ZQ-24
КС -С - 0 5 , КС-С-06
12
9
400, 500, 6С0, 8С0 пга

Í 350 run
- 540 сп

'-

• 'v Г
. ' • * • !

в.
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Мех. zdvih stropných oblúkov
Max. nosnosť zdvihu stropných oblúkov
Ťažná sila
Max. hmotnosť bremene pri doprave
/rameno 2,42 m/
Max. hmotnosť bremena pri dvíhaní
/rameno 3,6 m bez pomocnej sekcie/

Max* rameno /od prvého vozíka po prvý
segment/ pri použití pomocnej sekcie,
keď je jeden vozík na pomocnej sekci i
pri hmotnosti bremena 746 kg
Manipulačná vzdialenosť podávače
Reakcia obmedzovača pri rýchlosti
Celková hmotnosť podávača
Možnosť použitia podávača v prostredí

620 mm
300 kg
20 kN

1000 kg
746 kg /9 segmentov
KC-C-06 + 200 kg ob-
kládky/
4,2 m

60 m
0,74 m.s
2500 kg
SKM-2

-1

7« Výsledky overovania

7»1# Funkčné a pohybová skúSky

Skúšky stropného podávača výstuže boli vykouoné v experi-
mentálnom stredisku BVŮ, no skúšobnej závesnej dráhe v Podhra-
dí a v rámci overovacích prevádzok v podzemí.

V priebehu funkčných skúšok na povrchu boli pontupne ovoro-
vané aj schopnosti podávača zo ntrónky banoko-geologickej so za-
meraním sa na t ieto pracovné operácie:

- nakladanie stropných a bočných oblúkov na nosií výstuže
pri vzdialenosti výstuže 0,4 a 0,8 mm,

- ukladanie a zabezpečovanie polohy tyčovlny o dĺžke 1,2 m
na stropných oblúkoch výstuže,

- pohyb podávače s potrebným počtom segmentov a tyč oviny v hori-
zontálnom smere chodby,

- zdvíhanie a spúšťanie segmentov s tyčovinou v zvislom smere,
•J
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- nakléňanie segmentov s tyčovinou zdvihnutou k stropu choáby
do stúpanie a do úpedu ako pri vystužovaní úklcnných diel«

- zakladanie tyčoviny a rozpier uložených na stropných oblú-
koch na prv zabudovanú výstuž v chodbe,

•*• skladanie bočných oblúkov z podávača a ich prikladanie k stro
pným oblúkom s tyčovinou ako pri kompletovaní výstuže«

Uvedené operácie podávača 8 výstužou pri skúškach prebieha
l i normálne tak, ako sa to predpokladá pri práoi v bani. Pohybo
vé schopnosti podávača na stropnej dráhe v strede chodby umožni
l i také podávanie seßasentov a tyčoviny, aké budú potrebné pri
vystužovaní v bani.

V rámci funkčných skúšok boln skúšaná naaipulácia «j s výs
tužou typu F-23. Na tento účel boli vyhotovené špeciálne držia-
ky, ktorých uloženie rešpektuje profil tejto výstuie. Fri funk-
čných skúškach ea v toxto snere neprejavili žiadne problécy,
zariadenie pracovalo rovnako ako s výatužou K-21. Na obr. 4 js
pohľad na časť podávača výstuže pri dvíhaní 9 segmentov výstuže
s obkládkou.

7.2, Overovanie znrlndsnln v podzemí

Overovncle prevádzky prebehli v k.p. Bnfia C ige I n Snfia Tľo —
vaky. Počas overovacej prevádzky sa pomccou podávača vykoná-
vali tieto technologické operácie:

- doprava výstužet

- cechanizovoné budovanie výntuže,
- doprava a budovanie závesnej dráhy,
- doprava a budovanie pažníc,
- doprava pomocného materiálu.

Technológia budovania výstuie v tejto overovacej prevádzke
prebiehala tak, Se во dopravovalo o podávalo naraz 6 oblúkov
výstužo, z ktorých 2 sa zložili na počvu n 4 ea po čiaatoínou
zdvihnutí ramena podávača definitívne zložil i k spodným oblúUcu
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a do icr. strmeňov, aby potcn. 2 stropné oblúk;/ bez ich ďalSíeho
dvíhanie podávačom ručne zdvihli z jeho držiakov a uložili
ü& horné konce bočných oblúkov dvaja pracovníci, ktorí pri tom
s t á l i na pomocnej plešine podávača.

Po zložení e čiastočnom upevnení bočných oblúkov sa podá-
vačom zdvihol do potrebnej výěky oblúk horných a v prípade, že
sa z dôvodu nerovnomerného budovania bočných oblúkov nedalo SB-
chanizovane usediť, pracovník ho ĽEsernil ručne, pričom s tá l
na pomocnej plošine & jeho zdvihnutie do potrebnej výěky ss vy-
konalo podávacou, výstuže, ľcdetatné časť overovanie prebiehala
v t-no d be 25C3K. Na obr. 5 ,1e potil'&d na časť podávača výstuže
v podzemí k.p. Baňa Cigeľ.

Upravený stropný podávač výstuže SFV-1OOÔ/U, ktorý má uni-
verzálne použitie tak pre vrtacie a trhacie.práce, ako aj pri
ra2ení kombajnom, bol overovaný v k.p. Baňa Kováky. Podávač bol
doplnený o zdvíhacie zariedenia; takže technologický postup
budovania výstuže bel upravený a doplnený o mechanizované dví-
hgnie horných oblúkov.
Tu ne rozdiel od predchádzajúceho technologického postupu sa
ĽBchánizovane zakladajú oj horné oblúky,

7.3. Ekonomické účinky využívania SPV-1OOO/U

Využívaním stropného podávača výstuže sa ovplyvňuje prác-
nosť spojená:

- so zabudovaním a zapežením razenej chodby,
- s manipuláciou materiálu v čelbe,
- s vystrojov&níи chodby,
- a vŕtanie /pri razení a použitím vrtacích s trhacích prác/.

Podávač výstuže uľahčuje prácu spojenú s vyäSie uvedenými
činnosťami a umožňuje zlepšiť organizáciu práce v čelbe, čo sa
prejaví v «krátení času na oddych a na podmienečne potrebné pres- >.

távky. '•••.í.
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V priebehu overovania boli zisťované prácnosti pri jedno-
tlivých operáciách pri razení chodby v profile KC-C-Gó, zábere
1,2 a a osovej vzdialenosti výstuže 0,6 sa, na zálclads ktorých
vyplývajú na 1 cyklus pri čiste j pracovnej dobe 296 ain.sm~
technicko-ekonomické ukazovatele uvedené v tab. č. 1.

Používaním stropného podávača výstuže bola ďalej svýäená
beapečnoat pri práci a dosiahnuté zníženie námahy pri prúci
najaá týo. že:

- bolo odstránené dopravovanie výstuže spatným chodom reťazo-
vého dopravníka, ručné nosenie Jednotlivých se£Eentov výstu-

že o hutnost i 65,5 kg v počte 52 a viac kusov za 24 hcdín,
ručné dvíhanie bočných oblúkov výstuže pri vystužovaní,

- bola vytvorená oožnosť súčasného dvíhania a budovania strop-
ných oblúkov s tyčovinou na stropné nosníky v prípade vypn-
dávania nesúdržných stropných vrstiev,

- bolo uľahčené ručné pažexiie stropu tyčovinou 7. pležiny po-
dávača,

- bolo odstránené používanie poc;ocm?ho le^onin pri spojovaní
oblúkov а pri paioní výstuže, pripadne vŕtaní,

- bolo uľahčené premie s třlovanie rôznych zariadení použivnných
v chodbe pri razení /čaeti dopravníkov, sekcie ZD-24, vetrai-
ky a iné/.

8. Záver

V priebehu vývoja zariadenia boli postupne postavené -iv«
prototypy stropného podávača výstuže, j e do n s ur f oní as pre vŕtn-
cie a trhncie práce, ďolSí univerzálny, s necnosťou Jeho vyu-
žitia aj pri razení kombajnmai, ktoré boli overovnné na rôľ.,\vch
pracoviskách v k.p. Baňa Clgeľ a Baňa b'cváky»
pozorovaním trvania Jednotlivých operácií bol zistený princa
podávača pri doprave a vystužovaní, čo sn predboina přej javilo
zvýňením výkonu o 11,9 % oproti platným nor.aatívom. Tie ľ: bola
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jeho pcužív aniE znížená námeha při práci a zvýšená precovné

bezpečnosť, Lelsím doplnením podávača o mechanizovanú vŕtačku

prípadne c zariadenie na nahrňovenie rozpojenej horniny na do-

právnik môže vzniknúť mechanizmus, ktorý významne ovplyvní

súčasný proces razenia banských diel*

Literatúre

2. TF 12-A 1856

2c Kolektív: Zvyšovanie denných postupov na razení banských
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3«. Vývoj technológie rszsnia a vystužovania prípravných baa-
ekých die l . Záverečná správa BVŮ, novemDer 1986



Tabuľka б. 1

Vrtací« a trhači« prác« Kombajn
tftasovat«!

. ; • - , . . ,

Prácnosť

Prácnosť ,
. ' í

ifton
Senný postup 16 «m/d«u

Яобпу postúp 16 sa/d«fi

Boaciisl 16 sa/d«fl

Uspor« práenoetl
16 sa/dsft

бврога BsdoTých nákl.
16 sa/dcft

Jednotka

Btlfl/eykl.

min/M

e a/«

СШ/6Ш

щ/deň

s/rok

iVrok

«ш/rok

Kče/rok

bes podávaoa

1073,74

894,78

3,003

33,30

5,3

1325,0

a podávačom

948,29

790,24

2,652

37,71

6,0

1500,0

175,0

525,525

12087í), 75

bes podávaSa

1029,81

858,17

2,889

34,72

5,5

1375,0

e podáračo

920,54

767,12

2,574

38,85

6,2

1550,0

175,0

504,0

115920,0

Posnámkat 250 dni rok" 1 ; 230 KS« srn"1
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Obr. 3

Obr« 4
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Internationale Konferenz "Mechanisierung des Grubenbe-
triebes, CSSR, 12. - 17. ..О..1937

Neue Entwicklungen im maschinellen Streckenvortrieb
und bei der Zielbohrtechnik im Steinkohlenbergbau der
Bundesrepublik Deutschland

Dipl.-Berging. Volkmar Mertens, Bergbau-Forschung GmbH,
Essen

Meine Damen und Herren!

Die maschinelle Herstellung von Grubenräumen im Stein-
kohlenbergbau der Bundesrepublik Deutschland hat heute
einen hohen technischen Stand erreicht. Beim Strecken-
vortrieb sind zum Beispiel im letzten Jahr 35 % der
insgesamt rd. 430 km Strecken mit Vortriebsmaschinen
aufgefahren worden (Bild 1). Dennoch geht die Entwick-
lung weiter, um die Anwendungsbreito der Maschinenvor-
triebe zu vergrößern und um ihren Ausnutzungsgrad zu
erhöhen.

In meinem Vortrag möchte ich Ihnen deshalb über diesen
technischen Stand berichten und Sie über interonsante
Entwicklungsschwerpunkte bei uns informieren. Dabei
behandele ich
- den maschinellen Gesteinsstreckenvortrieb
- den.maschinellen Flözstreckenvortrieb
- und die Zielbohrtechnik für die vertikale Ausrich-

tung.

1. Gesteinsstreckenvortrieb

Im Steinkohlenbergbau arbeiten nun schon seit mehreren
Jahren sechs bis sieben Vollschnitt-Vortriebsmaschinen
mit gutem Erfolg (Bild 2). Die Streckenlängen, die
jedes Jahr von diesen Maschinen aufgefahren v/erden,
liegen zwischen 6 und 18 km. Sie sind u. a. abhänqig
von den Schwierigkeiten bei der Auffahrung odor von
der Umzugsdauer von einem Streckenabschnitt zum ande-
ren.

Die Vollschnitt-Vortriebsmaschinen haben Bohrkopfdureh-
measer von 6,0 bis C,5 m (Bild 3). Ihre Horstoller
sind Mannesmann Demag Bergwerktechnik und Wirth Ma-
schinen- und Bohrgeräte-Fabrik GmbH aus der Bundesrepu-
blik Deutschland sowie The Robbins Company aus den
USA. Die Maschinen sind im Prinzip ähnlich. Sie unter-
scheiden sich im wesentlichen durch die Ausbildung
und Bestückung des Bohrkopfes, durch die Art der Ver-
spannung und durch die Lage der Abförderung.
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Den Vortriebsmaschinen folgt ein ganzes System von
nachgeschalteten Einrichtungen (Bild 4). Dazu gehören
mehrere Förderbänder, die Wetter- und Entstauberein-
richtungen, der Versorgungszug sowie die Transport-
mittel, die sowohl das Ausbaumaterial als auch das
Schottergut für den Gleisbau nach vor Ort bringen. Da-
durch erreichen die maschinellen Vortriebssysteme
Längen bis 200 m. Sehr wichtig sind auch die Sicher-
heitsmaßnahmen an den Maschinen. Für den Fall eines
Maschinenbrandes vor Ort stehen sofort auslosende
Löscheinriphtungen für Pulver und Wasser in der Ma-
schine zur Verfugung. Außerdem werden hinter der Vor-
triebsmaschine Explosionssperren aus Wassertrögen mit-
geführt.

Einen großen Kosten- und Zeitaufwand erfordern die Vor-
und Nachleistungen für einen Maschinenvortrieb. Da die
Vortriebsmaschinen für den Transport in der Grube zer-
legt sein müssen, sind große Montagekammern für den
Wiederzusammenbau erforderlich (Bild S). Sie hat z. B.
einen Querschnitt von 65 m und eine Länge von 55 m.

Diese Schwierigkeiten und die hohen Investitionen für
das Maschinensystem erlauben einen wirtschaftlichen
Einsatz von Vollschnitt-Vortriebsmaschinen nur bei Auf-
fahrlängen über 3.000 m.

Die kontinuierliche Arbeitsweise der Vollschnittechnik
und das gleichzeitige Losen, Laden und Ausbauen haben
in vielen Fallen zu sehr guten Auffahrleistungen ge-
führt. Es sind mittlere Vortriebsgeschwindigkeiten von
6,4 bis 13,8 m je Tag erzielt worden (Bild 6). Die
größte Monatsauffahrung betrug 625 m. Ein großer Erfolg
war feueü die Auffahrung eines Förderberges mit einem
Ansteigen von 13,7 gon. Mit einer Vollschnitt-Vortriebs-
maschine konnte eine Strecke von rd. 2.300 m in 6 Mo-
naten fertiggestellt werden. Im Gegenort von oben nach
unten, war eine Teilschnitt-Vortriebsmaschine einge-
setzt (Bild 7).

Leider gab es in letzter Zeit bei einigen Vollschnitt-
einsätzen auch erhebliche Schwierigkeiten durch geolo-
gische Störungen, die einmal zum totalen Verlust der
Maschine führten. Während kleine geologische Störungen
mit qut vorbereiteten Zusatzmaßnahmen sicher durch-
örtert werden konnten, traten bei «ehr großen Gebirgs-
druck in Teufen von 1.300 m, bei großen Nasser« und
Schlammeinbrüchen sowie bei heftigen CH4-Austritten
größere Stillstände und Beschädigungen auf.



329

Zum Herstellen der Gesteinestrecken von langen Aus»
richtungssystemen für neue Feldesteile oder für An-
schlußbergwerke werden aber nach wie vor die beschrie-
benen Vollschnitt-Vortriebsmaschinen eingesetzt. Zum
Beispiel sind dafür zwei neue Maschinen im Bau. Sie
sollen mit modernen Überwachung*Systemen für sicher-
heitliche Aufgaben und mit Zusatzeinrichtungen, z. B.
zum Hinterfüllen, ausgerüstet werden.

Seit 1981 kommen auch schwere Teilschnitt-Vortriebsma-
schiiien für die Herstellung von Geste inset recken zum
Einsatz. Sie haben sich in nicht sehr festen Gesteinen
und* auch bei kürzeren EinsatzlSngen bewährt. Im Jahre
1986 sind beispielsweise 2,7 km Gesteinsstrecken im
Steinkohlenbergbau mit Teilschnltt-Vortrlebsmaschinen
aufgefahren worden.

2. PlSzstreckenvortrieb
Der Bedarf des Steinkohlenbergbaus in der Bundesrepu-
blik Deutschland an «eist kurzlebigen Flözstrecken ist
fast fünfmal größer als an Gesteinsstrecken. Zur Her- ,
Stellung dieser Fl6zstrecken von durchschnittlich 21 m
Querschnitt finden Teilschnitt-Vortriebsreaschinen
unterschiedlicher GröBe und Bauart Verwendung. Sie
l6sen die Kohle und das Nebengestein entweder mit Hart-
metallwerkzeugen auf einem Schneidkopf oder mit eisern
Schlagkopf.

Zur Zelt sind 139 Teilschnitt-Vortriebsmaschlnen von
neun in- und ausländischen Herstellern mit gutem Er-
folg In Betrieb (Bild 8). Die Zahl der Maschinen hat
bis auf die letzten Jahre ständig zugenommen. Auch die
maschinell aufgefahrene Streckenlange hat sich in den
letzten Jahren stindig vergrößert. 1985 waren es rd.
160 km, das entspricht einem Anteil von rd. 43 % aller
F l S z s t r e c k e n . ^ • . Ч . ^ . ; ^ ' - - : ч ^ » Л - ? : - ' - - ' • : : • ' '•'••• •.••':•'^'-.-. ..' '

Von den genannten Teilschňitt-Vortriebsmaschinen sind
35 Schlagkopfmaschinen. Sie arbeiten Überwiegend in Ab-
baustrecken, di* zusammen mit dem Abbau hergestellt
werden, Die Bit SchneidkSpfén ausgerüsteten Teil-
schnltt-Vortriebsaaschinen, die SchheidkopfMaschinen,
sind in «bbauunabhSnglgen Fl5zstrecken eingesetzt. Die
Gewichtsklasfen dieser Sichneidkopfmaschlnen haben sich
in den letzten Jahren zugunsten schwererer Maschinen-
bauarten verändert (Bild 9). 80 % der Maschinen haben
jetzt Gewichte von M h r a l » 50 t und besitzen ent-
sprechendhohe»!\il^teÉ'ilisj^4t^ftim^h',:;vi«^/šntifiekr
lung «elgt deutlich, dá* íeilschnitt-Vortriebemaschi-
%^^|^hW<hj^^;^Hto>^^hiin
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festeren Gesteinen und mit einem höheren Nebengesteins-
anteil im Querschnitt eingesetzt werden. Am Beispiel
einiger schwerer Schnwidkopfmaschmen sind die ver-
schiedenen Bauarten mit Längs,- oder Querschneidkopf zu
erkennen (Bild 10). Diese Maschinen haben Gewichte von
75 bia 110 t und installierte Leistungen im Schneid-
kopf von 250 bis 350 kW. Unterschiede gibt es auch im
Ladesystem sowie in vielen Einzelheiten der Bauaus-
führung.

Die Statistik zeigt, daß die Vortriebsgeschwindigkeit
im gesamten Durchschnitt aller abbauunabhängig aufge-
fahrenen Flözstrecken im Maschinenvortrieb bei 7 m je
Tag liegt (Bild 11). Dagegen erreicht der Sprengvor-
trieb einen gesamten Durchschnittswert von etwa der
Hälfte, von 3,2 m je Tag. Demgegenüber haben Teil-
schnittvortriebe im besten Monat sehr viel höhere Vor-
triebsgeschwindigkeiten als Monatsdurchschnitt er-
reicht; sie lagen bei 16 bzw. 28 m je Tag. Dieser
große Unterschied zeigt, daß weitere Bemühungen not-
wendig sind, um den mittleren Gesamtdurchschnitt aller
Maschinenvortriebe zu verbessern. Die Vortriebsge-
schwindigkeiten sind in großem Maße abhängig von den
Einsatzbedingungen, die insbesondere durch die Gebirgs-
und Gesteinseigenschaften bestimmt werden. Wenn zum
Beispiel im Normalfall mit Kohle und gut schneidbarem
Nebengestein mittlere Vortriebsgeschwindigkeiten von
10 bis 16 m je Tag erreicht werden, so geht die Vor-
triebsgeschwindigkeit in erschwerten Einsatzbedingungen
mit zum Beispiel schwer schneidbaren Nebengesteinsan-
teilen oder bei Neigungen und Konvergenzen auf 50 *
zurück. In schwierigen Einsatzbedingungen lassen sich
sogar nur 4 bis 5 m je Tag erreichen, was 38 bis 40 %
gegenüber dem Normalfall entspricht. Wesentlichen Ein-
fluß hat auch der Nebengestein?anteil im Streckenquer-
schnitt. So können sich zum Beispiel Vortriebs- und
Ausbruchleistung auf ein Drittel reduzieren, wenn der
Nebenge«teinsanteil von 20 auf 70 % anwächst.

Der derzeitige Stand des Maschinenvortriebe mit
Schneidkopfmaschinen im Steinkohlenbergbau der Bundes-
republik Deutschland kann zusammengefaßt folgendermaßen
beschrieben werdent
- Es gibt heute leistungsfähige Maschinen und Vor-

triebsausrüstungen.
- Der Ausnutzungsgrad der Vortriebsmaschinensysteme
muB noch verbessert werden.

- Die Anwendungsbreite muß vergrößert werden, um
einen weiteren Anstieg de* Maschineneinsatzes
zu erreichen.
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Dazu dienen einige technische Entwicklungen und Ver-
besserungen, die schwerpunktmäßig im nachfolgenden be-
handelt werden.

Entwicklungsarbeiten werden auf den Bergwerken, bei
den Herstellern und in Versuchsständen der Bergbau-
Forschung durchgeführt. Ein wichtiger Entwicklungs-
schwerpunkt ist die Verbesserung der Schneidtechnik,
weil in festerem Gestein Schwierigkeiten auftreten.
Dazu war der erste Schritt die Optimierung der Anord-
nung der Werkzeuge auf dem Schneidkopf, der Schneid-
winkel und der Schneidkopfform (Bild 12). Heute gibt
es dafür Nonnen, die sich nach der Beschaffenheit des
zu schneidenden Gesteins richten. Zum Beispiel hat ein
Längsschneidkopf für festes und abrasives Gestein eine
kurze, gedrungene Form mit einer Meißelanordnung auf
zwei Spiralen. Von großer Bedeutung ist auch die Ent-
wicklung der Schneidwerkzeuge selbst. Es werden Kegel-
meißel mit unterschiedlichen Hartmetallstiften verwen-
det. Für die Untersuchung und Beurteilung von Schneid-
köpfen hat die Bergbau-Forschung die Möglichkeit, zu-
sammen mit der Technischen Universität Clausthal mit
Hilfe eines Rechenprogramms die optimale Schneidkopf-
form und Meißelanordnung zu ermitteln. Im zweiten
Schritt sind Versuche am Originalschneidkopf im Ver-
suchsstand vorgesehen (Bild 13). Daran schließen sich
meßtechnlsche Untersuchungen beim Einsatz unter Tage
an. Auf diese Weise ist es möglich, die beste Löse-
leistung bei möglichst geringem Meißelverschleiß zu
erzielen.

Es werden auch neue Wege zum wirtschaftlichen Lösen
von festem und abrasivem Gestein gesucht. Deshalb sind
zum Beispiel Untersuchungen bei der Bergbau-Forschung
mit neuen Werkstoffen fur die Lösewerkzeuge begonnen
worden. Wir erwarten einen geringeren Verschleiß bei
der Verwendung von Diamantsintermaterial und von Hart-
keramiken, die in anderen Industriezweigen bereit* mit
Erfolg verwendet werden.

Umfangreiche schneidtechnische Untersuchungen sind
auch mit Hochdruckwasserstrahlen bis 2.000 bar durchge-
führt worden (Bild 14). Dazu ist ein Querschneidkopf
mit besonderen Meißelhaltern und Spezialdusen bestückt
worden. Außerdem ist eine Segmentsteuerung für die
Wasserdosierung notwendig, um das teure Hochdruckwasser
nur dort austreten zu lassen, wo es gerade für den
Schneidvorgang benötigt wird. Die ersten Ergebnisse
über diese Kombination von mechanischem Werkzeug und
Hochdruckwasserstrahl haben Vorteile hinsichtlich des
Verschleißes, der Kräfte und der Staubentwicklung ge-
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bracht. Als nächstes ist die Anwendung dieses Hydro-
Schneidens auf einer Teilschnitt-Vortriebsmaschine
unter Tage geplant. Durch die unterstützende Wirkung
des Hochdruckwasserstrahle» erwarten wir eine höhere
Anwendung der Teilschnittechnik in festeren und abra-
sivon Gesteinen und ebenso eine mögliche Verringerung
der sonst sehr schweren und hochinstallierten Vor-
triebsmaschinen.

Die Verwendung des Hochdruckwassers ist auch ein Bei-
trag zur Verbesserung der Sicherheit bei der Schneid-
technik, denn es muß vermieden werden, daß bei An-
treffen von СНд Zündungen durch Funkenbildung während
des SehneIdvorganges in abrasiven Gesteinen auftreten.
Inzwischen gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die von
allen Maschinenherstellern entwickelt worden sind, um
die Sicherheit zu verbessern. Systeme zur Schneidspur-
bedusung, zum Beispiel durch eine meiBelgesteuerte
Hasserdosierung, haben sich in Versuchen ebenso gut
bewährt wie eine intensive Luft-Wasserbediisung. Auch
eine Fächerdruckbedüsung kann zur Vermeidung von Fun-
kenbildung eingesetzt werden. Alle Verfahren müssen
noch zur Betriebsreife geführt werden, damit die Vor-
triebsmaschinen auch in abrasiven Einsatzbedingungen
sicher verwendet werden können.

Die Verbesserung der Auebauarbeit im maschinellen Vor-
trieb ist deshalb so wichtig, weil sie der Schlüssel
ist für eine bessere Ausnutzung der Betriebe und damit
für eine größere Leistungsfähigkeit. In fast allen Be-
trieben hat die Ausbauarbeit noch einen hohen Anteil
von rd. 40 % der Arbeitszelt vor Ort. In der Praxis
ist es schwierig, neue Verfahren einzuführen oder
Parallelarbeit zum Schneiden zu erreichen.

Bin Weg zur Verbesserung ist die Verwendung von Trans-
port- und Arbeltsbühnen, die sich entweder auf der
vortrlebsmaschine befinden oder unabhängig über der
Maschine aufgehängt sind (Bild 15). Arbeltebühnen
werden -in zunehmendem Umfang eingesetzt, well der
Arbeltsaufwand für das Ausbauen dadurch UM bis zu 35 %
verringert werden kann.

Bin 'anderer Weg die Auebauarbelt zu mechanisieren, ist
das Einbringen von Baustoff zur Konsolidierung oder
turn Hinterfüllen. Ein grofter Vorteil liegt in der Ver-
besserung der Standfestigkeit des Ausbaue und in der
Verringerung der Konvergenz. Sehr verbreitet 1st be-
reits das Einbringen von Mortelschlluchen, die de» Aus-
baubogen einen guten Kontakt зим Gebirge «eben (Bild 16).
Da dieses Verfahren geblrgsmechanisch hoch nicht die
bests Losung 1st, wird euch «Зав vollständige Hinter«
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füllen des Au3baus weiter verbessert. Hierfür befinden
sich im Nachläufer der Vortriebsmasehine die Baustoff-
versorgung mit Pumpe und Entstauber sowie auf der Ma-
schine die Zuführung und Düsen für den Baustof faustrag
(Bild 17). Flözstrecken, die auf diese Weise verstärkt
ausgebaut worden sind, haben bereits eine größere
Standfestigkeit und geringere Beschädigungen am Ausbau
gezeigt.

Der Verbesserung der Standfestigkeit der Strecken und
der Vereinfachung der Ausbauarbeit dient auch der An-
kerausbau, der schon seit einigen Jahren in geeigneten
Fällen angewendet wird (Bild 18). Durch neueatwickelte
Ankerbohrmaschinen, die Bestandteil der Vortriebsma-
schine sind oder die unabhängig arbeiten, läßt sich
die Ankerarbeit gut mechanisieren. Im Steinkohlenberg-
bau werden ausnahmslos. Xlebeanker benutzt. Auch die
Trageigenschaften von Gebirgsankern werden weiter ver-
bessert.

Die maschinellen Vortriebe werden über einen Richtungs-
laser in der Stunde geführt. Dor Staub vor Ort und eine
schlechte Übersicht des Fahrers führten häufig zu über-
schnitten' und Mehrausbruch. Die Maschinenherstel lor und
Spezialfirmen haben deshalb schon vor einigen Jahren
Gerate zur Profilschnittkontrolle entwickelt (Bild 19).
Da alle Systeme nach wie vor einen Richtung«laser be-
nötigen, gibt es bei den umfangreichen Einbauton im
Nachlaufer der Vortriebsmaschinen Schwierigkeiten mit
der freien optischen Lasergasse. Deshalb haben sich
diese Geräte nur in Einzelfallen betrieblich bewahrt.

Zusätzliche Einrichtungen zur Überwachung der Maschi-
nenfunktionen haben für den Betrieb und dio Wartung
der Maschinen Vorteile gebracht. Die Betriebsbereit-
schaft aller Navigationsgeräte muß*weiter verbessert
werden.

Auf dem Gebiet der meßtechnischen Überwachung von ma-
schinellen Vortriebssystemer. wird intensiv weiter ge-
arbeitet, mit dem Ziel, den Vortriebsprozeß zu opti-
mieren. So werden Versuche auf einzelnen Bergwerken
durchgeführt, um sowohl die Maschinendaten, Kräfte und
Leistungen als auch den Weg des Schneidkopfes zu
messen, nach über Tage zu übertragen und dort aufzu-
zeichnen. Die Schneidwegdarstellung 1st ein gutes
Hilfsmittel, um Schneidwege zu verkürzei», die Lei-
stungsfähigkeit der Maschine voll zu nutzen und go-
steinaabhSngig zu arbeiten (Bild 20). Die Schneidweg-
darstellung 1st auch geeignet, um den Maachlnenfahrer
zu einer optimalen Arbeitsweise anzuhalten und auszu-
bilden.
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3. Zielbohrtechnik

In alleri Bereichen des Bergbaus, des Fels- und Tief-
baus, der Exploration sowie der Erdöl- und Erdgasge-
winnung haben zielgenaue Bohrungen große Vorteile«
Deshalb besteht schon immer die Forderung r.ach Ziel-
bohrungen, die bei allen Neigungsric;;t.ungen den Siel-
punkt auf direktem Wege genau und zuverlässig er-
reichen. In der Praxis gelingt dies nur selten, denn
jede Bohrung hat durch die verschiedensten Einflüsse,
zum Beispiel durch das Gebirge oder duích den Bohrvor-
ganq selbst, das Bestreben, von der geplanten Bohr-
richtung mehr oder weniger stark abzuweichen.

Im Steinkohlenbergbau werden Piletbohrungen von eini-
gen hundert Metern Länge, in den meisten Fällen erwei-
tert, oft bis zu Schachtdurchmessern von mehreren
Metern. Mit den heute üblichen Bohrverfahren entstehen
Abweichungen, in der Regel von mehr 1 % der Bohrloch-
länge. Sie sind fur die genannten Aufgaben zu groß.
Andere günstigere Richtbohrverfahren sind teuer und
erfordern viel Zeit.

Das große Anwendungsfeld der Zielbohrtechnik einer-
seits und neue technische Möglichkeiten andererseits
haben die Bergbau-Forschung GmbH vor etwa 7 Jahren
veranlaßt, eine moderne Zielbohrtechnik zu entwickeln
und dazu neue Wege zu gehen. Im Gegensatz zu allen
bisher verwendeten passiv wirkenden Zielbohrstangen
beruht die neue Entwicklung auf der Grundidee, schon
während des Bohrvorgangs in der Zielbohrstange selbst
standig kleine Abweichungen zu messen und sofort ge-
genzusteuern.

In einer Gemeinschaftsentwicklung mit der Schwing Hy-
draulik Elektronik GmbH & Co. ist inzwischen ein
selbsttätig steuerndes Zielbohrsystem, ZBE, entwickelt
und unter Tage erprobt worden. Mit seinen aktiven Ein-
richtungen ist es in der Lage, den geraden Bohrverlauf
ohne Einfluß von außen selbst zu steuern.

Die neuentwickclte Zielbohrstange, ZBE, für zunächst
vertikale Bohrungen wird direkt hinter dem Bohrwerk-
zeug von 216 mm Durchmesser angeordnet und kann mit
üblichem Bohrgestänge verwendet werden (Bild 21). Sie
ist 1,95 m lang und besteht im wesentlichen aus der
inneren Bohrwelle und aus dem äußeren nicht rotierenden
Gehäuse mit vier beweglichen Steuerkufen. In dem Ge-
häuse befinden sich die Inklinometer, die Elektrik, die
Hydraulik, die SteuerelektroniV sowie die Steuerzylin-
der. Abweichungen von der Lotrechten von nur einer Win-
kelminute werden mit Hilfe der Inklinometer erkannt und
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durch hydraulischen Druck, ^uf die entsprechende Steuer-
kufe sofort korrigiert. Die Bohrung wird dadurch sehr
qerade gehalten. Die fir die Meß- und St->.>.:•:•••:•'or "••••«
erforderliche hydraulische und elektrische Епегс;.с
wird in der Zielbohrstange selbst durch die Relativbe-
wegung zwischen drehender Welle und stehendem Gehäuse
beim Bohrvorgang erzeugt. Das Gerät ist schlagvetter-
geschützt und kann in Steinkohlenbergwerken eingesetzt
werden.

Da bei einem aktiven Zielbohrsystem, wie der ZBE, im
Falle eines Schadens große Abweichungen entstehen
können, wurde von vornherein eine ständige Funktions-
überwachung mit kabel loser Meöwertübertragung aus dem
Bohrloch heraus für unumgänglich gehalten. Deshalb
werden laufend Informationen über die Neigung, die
Temperatur im System und den hydraulischen Druck über
ein Pulsverfahren durch die Spülwassersäule гиг Bohr-
maschine und von dort nach über Tage zur Anzeige und
Auswertung übertragen (Bild 22).

Die erste betriebsnahe Erprobung des neuen Zielbohr-
systems hat die Bergbau-Forschung GmbH in einem eige-
nen Bohrversuchsstand unter Tage auf der Grube Tremo-
nia der Versuchsgrubengesellschaft mbH durchgeführt
(Bild 23). Nach einigen Vorversuchen kam der Bohrer im
Bohrloch Nr. 13 nach 72 m Länge genau im Zielpunkt aus
(Bild 24). Auch die nächste parallel laufende Bohrung
hatte einen sehr geradliniger. Verlauf. Weitere Bohrun-
gen im Bohrversuchsstand Tremonia dienten der Detail-
verbesserung. Im zweiten Schritt der Entwicklung
sollten die Pilotbohrungen vertikal abwärtsgerichtet
gebohrt werden. Dazu waren einige technische Verände-
rungen an dem Gerät erforderlich, um гит Beispiel dem
statischen Druck der Spülungssäule standzuhalten. In-
zwischen 1st eine Testbohrung bis über 300 m Teufe
vertikal abwärts geführt worden (Bild 25).

Nach den ersten im ganzen positiven Erfahrungen mit
dem ZBE-System Im Bohrversuchsstand Tremonia wurden Be-
triebserprobungen unter oft schwierigen Einsatzbedin-
gungen von Bohrfachfirmen auf verschiedenen Bergwerken
durchgeführt. Das Ziel war, weitere Schwächestellen an
der ZBE unter harten Betriebsbedingungen herauszufin-
den. Aus 18 Betriebsbohrungen liegen inzwischen unter-
schiedliche Ergebnisse vor. Eine der ersten Bohrungen
konnte Ober eine Länge von 191 m genau vertikal auf-
wärts Ins Ziel gebracht werden (Bild 26). Diese Boh-
rung 1st in drei Bohrtagen mit guten Bohrgeschwindig-
keiten von maximal 6 m je Stunde fertiggestellt worden.
Bei anderen Betriebsbohrungen traten auch Mangel auf,
dl« turn Wechsel der Zielbohrstange führten. Die größte
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bisher erreichte Bohrlochlänge betrug 258 tn. Mit Hilfe
der standigen Überwachung konnte die Betriebsbereit-
schaft der Zielbohrstange in jeder Bohrphaee beobach-
tet werden. Bei UngleichnäBlgkeiten oder Fehlern wur-
den die Bohrungen gestoppt und die notwendigen Maß-
nahmen eingeleitet. Auf diese Weise konnten die Ab-
weichungen sehr gering gehalten werden. Meistens waren
sie kleiner als der Bohrdurchmesser von 216 nun.

Am Beispiel der zeitlichen Unterbrechungen durch das
Zlelbohrstangensystem, dargestellt von 18 Bohrungen,
ist zu erkennen, daß eine Grundtendenz zur Verbesse-
rung des Systems vorhanden ist. Dennoch gibt es bei
solchen Betriebserprobungen Rückschläge - Mitte 1986 -
ůíe weitere Detailverbesserungen notwendig machten
(Bild 27).

(lach diesen Bohrungen kann folgender technischer Stand
des selbsttätig steuernden Zielbohrsystams ZBB festge-
stellt; werdent
1. Für die Herstellung von geraden Zielbohrungen ver-

tikal aufwärts und vertikal abwärts gibt es jetzt
ein einsatzfähiges Gerät von 216 mm Durchmesser in
schlagwettergeschStzter Ausführung.

2. Das neuentwickelte Impuls-Öberwachungssystem ar-
beitet gut. Ein verbessertes Anzeigesystem, das
am Bohrstand unter Tage aufgestellt wird« befindet
•ich in Bau.

3. Die Bohrlochlange hat grundsätzlich keinen ElnfluB
auf die Sielgenauigkeit der 2BB.

4. Wegen der zusätzlichen Belastungen bei Betriebs-
bohrungen und wegen der völlig neuartigen, empfind-
licheren Technik für die Bohrmannschaft kommt «s
noch zu Ausfällen der ZBE, die su Unterbrechungen
der Bohrung führen. Bei Anwendung aller Segeln 1st
aber mit einem sehr geraden Verlauf der Bohrung xu
rechnen, so das schon jetzt mit einem besseren
Bohrergebnis hinsichtlich Sielgenauigkeit, Behr-
dauer und Kosten gerechnet werden kaum. .

Zvt Seit wird daran gearbeitet, die Betriebssicherheit
der SBE für vertikale Pilotbohrungen xu verbessern. Om
das selbsttätig steuernde Sielbohrsystem auch bei
Bohrungen in alle Meigungsrlchtungen und horizontal .
einsetzen zu können, werden cusltzliebe^favlgatlons-
einrlchtungen entwickelt. Asfterdem ist eine SBC mit
einem grfioeren Durchmesser von 311 mm in Vorbereitung.
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Zusammenfassung

Im Steinkohlenbergbau der Bundesrepublik Deutschland
sind im Jahre 1986 35 % der insgesamt rd- 430 km
Strecken mit Vortriebsmaschinen aufgefahren worden.
Die weitere Entwicklung gilt der Vergrößerung der An-
wendungsbreite und der Erhöhung des Ausnutzungsgrades.

Zur Herstellung von Gesteinsstrecken sind seit
mehreren Jahren sechs bis sieben Vollschnitt-Vor-
triebsmaschinen mit gutem Erfolg eingesetzt. Sie er-
reichen mittlere Vortriebs^eschwindigkeiten von 6 bis
14 m je Tag. Mit allen nachgeschalteten Zusatzein-
richtungen werden die Vortriebssysteme bis zu 200 m
lang. Schwierigkeiten können beim Durchörtern großer
geologischer Störungen auftreten. Auch schwere Teil-
schnitt-Vortriebsmaschinen werden seit einigen Jahren
für die Herstellung von Gesteinsstrecken genutzt.

Sehr viel häufiger ist der Einsatz von Teilschnitt-
Vortriebsmaschinen bei der Auffahrung von Flözstrecken.
Inzwischen werden 43 % aller Flözstrecken maschinell
hergestellt. Obwohl damit in Einzelfällen sehr hohe
Vortriebsgeschwindigkeiten, im Monatsdurchschnitt bis
zu 28 m je Tag, hergestellt wurden, lag der gesamte
Durchschnitt aller Maschinenvortriebe nur bei 7 m je
Tag. Untersuchungen haben ergeben, daß die Vortriebs-
geschwindigkeit und Leistung sehr von den Nebenge-
steinsanteil im Streckenquerschnitt und von den je-
weiligen Einsatzbedingungen abhängen. Um die Anwen-
dungsbreite und den Ausnutzungsgrad von Teilschnitt-
VortrieLsmaschinen zu verbessern, werden die Lösetech-
nik, zum Tei? auf ganz neuen Wegen mit Hochdruckwassor,
weiterentwickelt, die Auebauarbeit durch Verwendung
von Arbeitsbuhnen oder durch Anwendung von Baustoff-
techniken vereinfacht und die Überwachung der Maschi-
nensysteme verstärkt.

Bei der Herstellung von GroBlochbohrungen hat £'." Ziel-
bohrtechnik eine vorrangige Bedeutung, weil der Ziel-
punkt genau und zuverlässig erreicht werden soll. DÍPS
ist heute schwierig und teuer. Die Bergbau-For-
schung GmbH hat gemeinsam mit der Schwing Hydraulik
Elektronik GmbH t Co. ein selbsttätig steuerndes Ziel-
bohr system, ZBE, fur zunächst 216 mm Durchmesser ent-
wickelt/ das ständig durch eigene Richtungskontroilc
und Steuerung die Soll-Richtung einhält. Die für alle
Funktionen notwendige hydraulische und elektrische
Energie wird in der ZBE »elbst erzeugt. Zur Überwachung
werden ständig Heßdaten aus der ZBE uber die Spül-
wassersäule bis nach über Tage gesendet. Auf der Vor-
suchsgrube Tremonia wurden mehrere Bohrungen von 72 m
Länge sehr gerade hochgebracht. Bei Bohrungen vertikal
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abwärts traten noch Schwierigkeiten auf. Inzwischen
konnte dle ZBE auf verschiedenen Steinkohlenbergwerken
bei ßetriebsbohrungen getestet werden. Sie verliefen
teilweise erfolgreich, teilweise gab es noch Schwierig-
keiten. Nach dem derzeitigen Stand des vertikalen
Zielbohrens sind dem selbsttätig steuernden Zielbohr-
system sehr gute Zielergebnisse zu erreichen. Die Be-
triebsbereitschaft ist jedoch noch nicht groß genug.
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НОВОСТИ В ОБЛАСТИ РАСШИРЕНИЯ

роадваш РУД щшы& ятдш в ГОРНОМ

инж. Ы. Врачу - директор ОР г. Бая i«lape
др.инж. И. гал - старший научный сотрудник

о Htti/mTijfUri fen :..!of,Sв И Ч И П Ш г. Бая

В горном бассейне Бая Маре добыча руд цветных
металлов знает постоянное развитие. Увеличение ка
I8/Í, за последнее десятилетие, горной продухсади в
условиях сокращения численности рабочих ь подзвыио;/1
было тесно связано со значительным уввллчеьиеа про-
изводительности труда, основанное на механизацию всех
стадий технологического потока. В начале шхаыизац:ш
обеспечивали импортом горного оборудования, но no i..e-
ре развития машиностроительной промышленности необхо-
димое горное оборудование обеспечивалось собствешилм
производством.

В настоящей работе представляется уровень ме-
ханизации, достигнутый на разных технологических
стадиях, а такая и направления развития, предусмо-
тренные для горного бассейна Бая i&pe.

žt Настоящий уровень мвхакизяпци в
ГОРНОЙ бассейне Бая л5аре

оаботы

Расширение технологий, треоующих повышенной
точности бурения шнуров более большого диаметра и
глубины определяло внедрение бурильных кареток, обо-
рудованных тяжелыми перфоратора;йи и устройствами
цепной подачи« .

Яря проходке штреков применяли каретку типа
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ľII 2s>, с двумя стрелами, оборудованная с устройства-
u*i цегший подачи и пневматическими перфораторами
Щ-80. Ио сравнению с колонковыми телескопическими
перфораторами H-30f которые заменяются, скорость бу-
peiüiß, в одинаковых условиях порода, увеличивается
на 9ü>, а производительность бурения на 110$•

При бурении шпуров средней глубины в забоях
применяются два типа кареток, тип ЧШа IU с одной
стрелой и тип ЧИЕ 2И со двумя стрелами, оба оборудо-
ванные с перфораторами iUľ 80« Но сравнению с колон-
ковали перфораторами это оборудование представляет
достоинство, что не требует физического усилия при
мошале, деионтаад и изменении позиции бурения, так-
üe определяет увеличение производительности труда на
80-I2Q#. Техническая характеристика бурильных каре-
ток представлена в таблице I.

Таблица I

Jo

I
I.

2.
3.

•4.

ö.

6.
7.
tí.

Техническая харшстеристшса бурильных кареток,
произведенных в СРР

Характеристика x
2

Шзначение

Число стрел
Перемещение

•ь1аксимал£ный
' наклон
Привод

Давление гидоаи-

Ширина

ÍÄ.ÍI3J

Ъ

бар
мм
мм

.Í. 4U-2Ü '

4

проход-
ческие
работы
2

рольоо-
ш й ход

*
пновма-
тичео-
КИй
-

7850
2500

веерообразные
шпуры

I 2
шинный ход

±10°
*
иневио- пиевма-
ги,щдш» тичео—
личоскпй кий
100
2950 3645
1200 2200
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í 2 с
S. xuícoTa мм
10. Вес кг
XI. Ход перфоратора мм
12. Тдл перфоратора
1 3 . Вращение трелы
14. Сечение выработ- о

ки iŕ

4

2000
7325
3200
IE-80

10-21

1700
2500
1400
LT-80
360°

6-21

о

IbSÜ
5800
1850
Iff-80
oôO

8-35

Перфораторы ЫГ-60, с которыми оборудованы öy-
ридььые каретки производятся 'на завода УШ0, г. Сату
Маре. Их техническая характеристика дредставлеьа в
таблице 2.

Таблица 2

ПГ-еО
1. Ьес 7S 1сг,
2. Давление сжатого воздуха 5-7 бар
3. Расход оаатого воздуха 7,ö Нм"уыин
4* Частсга ударов 3400
5« Число оборотов 500 о /

Заряяание шпуров с порошкообразшдми ВВ было
механизировано, используя для этого пневматические
устройства ДШ-25 и ДШ-100 о емкостью сосудов со-
ответствейно в 25 и 100 к г .

Эти устройства состоят из сосудов под давле-
няеы и работает по принципу эздкции.

Производительность заряжания примерно 200 кг/
/ч для ДШ-25 и 250 кг/ч дяя ДО-100.

1.2«. Догрузка вывыочного

В результате модернизации погрузочно-досяа- '
- ir
* fr
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ночного оборудования в последнее годы ьа горных пред-
цриятиях начала применять новые тшш погрузочных ма-
ш ш , ироиэвадошшх на заводе УЫЮ г. Сату ďíape.

Дри проходке штреков макс^&адьного наклона в
T/e пршекяли кошоаые ыашшы рельсовым ходом с пря-
мой разгрузкой в вагонетки м ш а ЛШ£ 3ÍI. Это оборудо-
muv.Q заменяет старый тип погрузочной машины Ш К 211.
Производительность машаы нового типа 2 раза больше
и удельный расход сжатого воздуха сократился аршер-
ьо на 30/в» С коьструктивиой точки зрения и мсдерниза-
щ,'л :.1<эаду ÖTI^JH двумя тшхаьш погрузочных i'iauiüH cy-

только одна разница: для uülK 3U иереиещеиле
машшы Ш1евглатическое, что оилогчавт рабо-

ту манипулятора. Фуитпошльиая харшаеристика мааан
иродставлеьа u таблице 3.

В забоях погрузочио-достшючаыв машины тииа
ш№ Ш заменяли с новым ЖШПОЫ Ш£ Ы, который обес-
ке4iibaaт увеличение свыше два раза грузоподъемности,
с сдиолремениш сокращением свыше 40/* удельного рас-
хода сжатого воздуха* Конструктивно новый *«ш глашшш
1>азушчается от заменяемого тииа тем, что перемещение
обеоаечиваетоя двумя пневматическими двигателями
üuecTO одного, а изменеше направления осуществляет-
ся заьосом колео, .а не рулевым мехшшждом. Одновре-
менно, в выработках большого сечения» начали приме-
нять погрузочно-доставочные машшш типа МИТ 211« Это
оборудование характеризуется тем m конструктивным
принципом как и Ж Г ZU* но их грузоподъмиость в 6 раз
больше, чем у Ш С lil» но из за их больших размеров
область применения ограничена« Функциональные харак-
теристики этого оборудования представлены в таблице

• .t



характеристики погрузочных ш ш ш с пневматически/, приводом

Характеристика Зд«изм. Коашо^ые погрузочные Погрузочно-доставочные машины

I

Пределы давлеыая
£ыкость конца
Ешють бункера

Средний расход

СредаиМ расход

сжатого ьойяххи
«лцность А2^гател

2

бар

!>

г/ч

..ÚIK-211

3

4-5
0.15

35

Ih ó

125

.iíK-311

4

4-6
0,32

70

b

126

МЖНШ

5

4-Ô
0,12
0,75

20

8

90

iAff-Ш
6

5-7
0,25
1,25

65

10

2ßO

iMľ-211
7

5-7
0,5
2,5

120

30

450

ра ť e ä Cap

KObiÄ (4 бар) uui

8,5

Ь.о

Ü00

8,D

13.2

ÜOÜ

8,5 £3,2 17,6

6,5 13,2 I7,ö

600 (5 Oap) ÖfO (5 бар) У00 (b бар)

vo

t- --"



I
Тяговое усилие
Шнрнна рельзовоЯ колеи

Шжрина рабочего забоя

Область работы
Скорость перемещения
Вес

2

диН
мм

мм

M

ы/оек
кг

3

400
570,000,
630,700,
750

1800

100
1,25
2440

4

Ü00 Ü00
600,G30,
700,750,
900
2220,2300,
2550,27.40,
ЗЗХ), в эа-
ВИОИМОСТИ ОТ
шлршш колой

100
1,25
3700

b

(1 öap
• -

-

100
1.2
2500

(i

) 1000 (5
- .

-

100
1,2
3500

7

Öap) 2700(5бар;
-

100
1,0
7000

Ы-

, I
I

í"»«*V
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цораллсльно с iüCiüiipeÍÍEGÍ-.Í np;si.;e пения пневма-
тических ногрузочних ;.iw.::i». большой производительно-
сти начала применять а торцевые погрузнел с длзсдь-
иш привода.;, li результате эксшрлмеьт^ьниго npxse-
НОЕ1ИЯ торцеиых догрузчшгаа типа BADiEi' СТ ЗА с ксзпе:.
3,4 и^ и 'iAJiPÔ iA Jüt-I с кашей 2,0 иУ ьа заволс УШЮ
г, Сату iviape начали производить два типа торцевых
погрузчиков Ш 80 n Ш 180, их размеры представлены
на рис. I , а функциональные характористлхц в та
це 4«

Тао.::ша 4

Ха^акт e y net JĽía ЗИ-180

1*.1. ёмкость ковша
2. Установленная мощность лс
3« <«1а1сс1и<'.альния скорость

км/ч
4-. сила ии-

ri-UÍ

G. ulaKciv.uuiüHufl CÜJU. з а -

ü . liUCCbviaJlbHüil yiülOH
дороги

7* кШт1'.:а.;1Ыша üiiomiüiü
радиус

8« Вес нитто

80

24

ü8Cü

16

4400

3,4
180

2?

L1760

700Ü
UI' 12.000 ZX.üCü

тах:
- о ;
- о MyjibTUiiyKUJioiiaAiiUlM |aoo4iLM c i a o - c uicv.

(KOMU, AOCTíUiOHliiW ШШТфОрМи» УШ1ДАЧШ U ÜVÜUJi Су/ш-

дозора) - р и с 2* Эти уст^ойсхьи лохчео оод^ил-ил от
осмоиио1Ч) ооорудоашшя, что иоаисшшт

ucuojj.30Boiiua основного
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j[.3 iTii Рржле^екнд проходческого r ni—,
При проходке штреков Солшюй длины в породах

средней и маленькой крепости ьачаля применять проход-
ческие комоайьн»

иша Чй-2 СШ-50) представляет собой
комбайн ища РК, предназначенный для пород с содро-
:.^hÁtiJíuUi c^urüiü до 1000 даЦ/см*. Оборудование про-
изводится на Лехшшческсм заводе, г« Тдашпоара в со-
труднлчествб с фирмой ФОСТ-АШШН ШНИЕР - Австрия.

Ссшвная характеристика комбайна представлена
£ таблице 5 .

& Дврактерасгака ЧЙ-2 (AM-50)

2

1. volají, вес 24.000 кг
2. Высота 1645 мм
3. Ддива 7500 ш
4. йаксшалъная ширина 2000 ми
6. Мйлсзшальная ширина 3000 мм
6. йаксдоалышй уклон 16°
7. Сечение выработки &-37 ы 2

8. Скорость перемещения 5 м/мин
д. Мощность двигателя для отбойки 100 кв
10. Мощность двигателя для пере» -

«ещеаия 2 x II кв
11. Мощность двигателя коявеера 2 x II кв
12. Мощность гидравлического

насоса II кв
13. Напряжение шп'ашш 500 В
14. Чаозю рдацев 2 x 48 штук

Скорость проходки 3,0 м/смеву лрк круглом
в 22,9 м 2.

î
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f Крепление горизонтальных горчих ььша—
ooLTCK jž забоев

кредлешш штреков техническую новость
представляют крепежные аселезосетонные элементы,
шонтировшше которых механизированное. Эта система
крепления рекомендуется для горизонтальных горных
шработок или с иа&еыышл наклонов с большим сроком
слуноы, проходимых в породах средней u маленькой
устойчивости (рис. 3 и 4).

Система крепления обеспечивает ислную меха-
операций крепления в забое, большие злемел-

Tt с/.юнтируются механизированно или специальшА-^ ус-
тавоька2,;и, перемещел1яик;ися на монорельсе, ш ш аосре^-
ствсм устройств, прикрепленных иа ревущем баре про-
ходческого коибойна.

йгонтировашге крепи-осуществляется в ьесколь-
ких этапах:

- укладывается сплошной фундамент ио всей
дгшне подвигааия ва оетошшй выравшшшлдпй CJJOÍÍ
мощностью s 5-10 см;

• сыонтирусгся боковые элементы и элементы
кровли;

- заполняются со строигельшйа раствора«: пус-
тоты меаду креяш и породой для образовать цесу-
щего покрытия и выравнивания нагрузка креш.

В результате внедрвндя этой техполопш кре-
пления сокращается сечеаие проходки на 15-18^; ус-
траняется временная крепь и опалубка^ что приводит
к эковошш ыеталла цршерво в 130 vr/u выработки;
сокращается расход цемента примерно на 1000 хг/м
штрека; увеличивается производительность труда и в
результате этого сокращается себестоимость проходки
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iüV^QV.Oh ИГ. 5 , Ü e IVO Cpali i. G НЛО C UpCiUGtliieM С i.lOÍÍOAÄT—

ьи.л бетоном.

UÜÜ креплеиш: забоев а случае применения с::с-
Tuľdi разработки с обрушением горизо^ти-икши слоями
а. с подэтажам обрушением внедряла сыешаашэе крепла-
ш;е, образованное из деревянных балок, гидравличес-
:wix стоек СВд и аорхияков из металлкчесхаос шахлидраых
úajiuií. Ьта сисхв!ла креи.аения оиределлла сокраще»ше
ьа о& расхода крепегого леса, уБе^шче::по прсиз^о-
Д1.гель;юсти Т2)уда и улучшеше услошл безопаспостд
ад;*д. Одноуреаеньо, олах'о^дря тоыу, что это кресде-
!ше илает болео оолхцуу иосуцуа cnocoöuoctb созда-
лась ii03i/;o>.üocxb узел::че1шя полезной цдршш гор-ыых
aupuůoTOK (долоса отбойки, кшдеры бурения - выпуска)
а нерехолд к jiptoietiewiiu погрузочного

х'О разбора (^П! Ш,

горных предлр:ш?им с шшеуказаыш
анлем позволило внедренае ноиох технологий:

lia рудишш £ия Сприе сист e;.ia разрабо1чш с
обрушо:.^.4 била ирАЮИособ^ена мя новых

xapaii'i'opuci'iuc и ^зглероа нового обо-
рудования» д>-я öy^eHiyi ишуроа применяли каротку
4LÜJ-2H, шнуры заря^^^иш с устрийстиом дШ-2(3, а отоп-
тал руда шлускались торцешдл погрузч^аа^н тииа

СТ 5А с кошем 3,4 ы а . Иолучепнал фниичесхсая
ть COCTUBJUÍU 3 Ü , 4 т/чел,©лену.

На рудушее Хвуах йри. проходке VJIUUHOVQ отка-
точного штрека p ^ ш ш евчоиием В иг а сечением a
проходов 16,7 м<* приыенл/ш технологии с комплексной
мвханизацкеЛ. При шешев л выпуске ао^юды opuuetuum
ироходчески! ксибийь типа ЧИ-2, a для крвалвння я е -
лезоОетошшв элементы, смонтированные при домощи
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комбайна. Достигнута скорость лодвигаЕйш в 76 м/шсяц,
что в вышеуказанных условиях дорога и с оетонкш кре-
плением штрека иа ВД» иревизает скорость, иолучениую

старой технологии.

2,. ТертуН^ки л-и ;леха;.изацип г с р ^ х ^

С целью иоЕышекия технического у j
предусматривали применение бурильных ;саре?ок с п ^ а -
влачес12г:.а1 дерфоратора'аи. Ь настоящее ^ремя а стал*ш
освоения гидравлический nej^opaiop, срекзведеьйий иа
предприятии "Стяуа Роитеи, г. Бухарест.

-фхарактеристика этого лор-форатопа пред-
в таблще 6»

JaQj;im;i о

Ĺ« Вес ьехто УО icr,
«̂ Частота (регулируемая) üOCO-4C'00
3. Энергия удара (регулируемая) 100-200 &*
4. Число оборотов (регулиру-

еыое) . 30-250 оо/:.»ш
5» iiiowear кручэн1ш (регулируе-

мый)
6* Максимальнее давление на.

узел удара 200 оар
7. &1аксишальное давление ьа

узел иращешш 100 оар

Чго касается эволгиции
транспорта горной массы замечается дае

ооорудоваылд разного типа и
ьриводу.

Ъ этом ^АПравлеыш в настоящее ъ±.ии\л a ov
вроектирошиш) и иаготовлсаиа арстоглп:
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машины с прямой разгрузкой «вШС 4П, на рельсовом ходу
с кошен: 0,45 - 0,5 ы и торцевые погрузчики с ди-
зелъшл приводом тана 'М 50 а Ы 135, с кокаем 1 ы 3

и соотнетствеьно 2 м . Так^е iwe/iycMaTpiiaacrcya осви-
eiiiiü самосвалов с дизельные приводом типа д^-80,

ii Ä<i-I80 с объемов кузова 5, ? и соответствеь-
но 9 iß.

расхода
к а н а т а s иодзеыьом большое
-oüeuiu, олектроир;цзцдд для иогрузоч^о-

достовочиого ооорудонаиия. В стад;и1 ociioeiuia uorpy-
зочьая машина ^ Ж ЗЕ и торцевой погрузчик тяпл
jrL<í-íi7 EX. с KOiiuei.i I i j^ . Taivatí предусмотрено OO
илектрпчесшл дариаитои остальных торцоиих ру
tíOfl: tfJ G3 £Х (кош 1, о м 3) j йЛ 10ü M (кош 2 м3) и
.и 125 hX (ковш 3,4 м*3).

öesonacüocTü груда особсьно при
iv« с иодот&аш обрушоние.м оушссрине

тлиа «ßiC Б1, ..МТ ХН u wülT <iii oc-
с устройстиаиш телеуироилешш. 3TÍI устрой-

ства ьааодятся ь стадам OCÜOCIUUU

li результате кшшшссиости технологии нод-
paupaCíOTioi и оеобходшюстл билее рациоьаль-

ciiojitaoiiuiiiia оборудования целесообразно ос-
воение оборудования, noubojuiijuifli'o auuojuiümio ос-
uoiiitux технологических стадий. трансиорти1>уеыого
тем ;.£ octiojjiiu-4 оборудошинем. С этой цель«) предус-

';.:uípciia paa^öoTJca öypiüibnoro оборудования, обору-
дования для дробления негабаритов, рабочих iuoi.«a-
док £ выработках большой кисоты и т . д . , которые
транспортируются и шшипулируются модулированным
Ш'рогатш, иостроешшм ни основе торцового погруз-
чики Vub-W с диэелыдо ориБОДОм« диапазон э т ш са-
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ьшх устройств ком о расп;:рить в за£лс»:-
or Tí.eCiOĽa.i.:ta ир;:моияе:..ых Texaoj;cr;;ii l ť ; : c . 5).

3« ;.1ЙТОДОЛОГ;1Я PUqC: ;; 9::ľ:'--:.'^:.r-ľCľO ?:u —.''.á

Относительно сол-uuOG количество TÍI:::J cy-
щестаукдцого ооорудовагла л оооуудоааь^я, нахо^-.-^-
гося ъ стадий осиооíiim позволяет оолыасо количество
коыоикаций, которые в спою очередь, виду? к. пол^е-
ш ш многочисленных технологий дроходк;! а добычи.

С UGJifcKi EKÚOpu. CJU.-.UX ОЛОГОПЬ.ЛТНЫХ T O X ü O . i O -

гичееккх uapiiubTOiä и ысхаьцзаЦАШ ым
условий были LU3Í аоотаьа гметодолег;^ ри
поставления разных вариантой, в качество к^.::ег/.л
соиостаалвьвд пр>ыи»-яли щюлзьодито-.ьносгь т^у^..

Методология згцушчаатся и:

1 . Определении затрата B^OMOII«, ÍÍI'OOXO^UЧ-ГО
для каждой технологической стад»:« - ? t - в з^и:;:-
сшдостц от ооъома paůoT L , пробеле i ных за 1 LUI.CÍ.

2 . Определении функции иролз^одитул^ь^стл
труда, в которой независимой поремеьнои .-IH.^J-.CH
ооьем раОит.

3* Оироделени» M;U:CÍWU.ÍLUCÍÍ ТЙО^ jT'.i4tíu.vuii
произиодшильиссти а. опт;^:^.аьиого cubo.ja taoov lu*.
смену»

4» Сопоставле^.Ш! опт*и.-.зльного сеъс:.:а ;исс-:
с максимальным ооъемом, допусти.ц^.1 сосл'Еетстгу*;.л'Л
технологией и оиродолени:1 соиТиетстьук^еи ii, CÍ.JI.C-
дительиости*

5. Оиредолетш миксикшльиого осье: a UÍCOYU
на основе произиодлтелыюоти осо1удо:а1^л, учиты-
ваемой в изучением в а р ^ и т и .
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ó. Определенна необходимой числеыности рабо-
чих и осъема, работ, обесдеч>п»оащих долное использо-
вание рабочей времени.

7. Определения производительности, соштвет-
вычисленному объему работ.

8. Сопоставлении вариантов на осьсве объем
ix производитeльпосгд труда«

Зат|«аты рабочей вреиеыд £ размах стадиях тел-
ori!4<JCiif'-J. о процесса когу? выра^каться огношен^е«::

W f и * , Ai.L : ßl.L2 (i)

где:
*í k "" з а т Р а г а рабочего времени JUAS операций,

HeaáSucwwÄ от объема работ, сроведекных за I цикл

*1,к - затрата рабочего времеша для операцай,
:хяд^2 от количества шпуров, пробуренных за I

А - колгтч'эсгао шцуров, яробурешшх за I цикл;
Ь - сбъ'й работ, гро^еденюш за 1 цикл

/к или í ^ / ;

Ai,£i ,Cí ,_ Эдоь»енхы расчета, определяемые затратшйй
вреыеша, сиязсмние с ооъеиок работ, проведенных за
I цшсл, Аараитврйстикали пршлекяелзого оборудовавмя,
гео-рудшйчьш.«: условиями и т.д. /мин. чел/и ал» мин.
•чел/ьг/»

da ocĽoae затрат рабочего времеш!
его»? геореткчесхил цро^зводательность:
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где:
Tach - продел, ателььость сиена Алла/;
t , - иродрлж.те<иьг.оо?ъ подготозхи! a одоячакг

Золеной в OThouiuíiu:: (2) отпс^згкй, ь**;^.и-
üia затрати рабочего времени ио ста^я;.: ?ех:.о.:е1\и-

лого цикла получается '£/1;ЛЦ2Й сла^^-^еА ж::;.;ы

P (L) , . H . ^ t Ь , ^ ' О )
о t d • L - • , L

a , b , c, d» a ö - иостояшшв,
Äaivtí>ro техиолоА'ического aai-v-uitxa»

uieiüie C3) ЯБЛяетоя gyuiuiien, ^ которой
иостояиыоИ яйляегся объе;.: рисот, иро-

па I UÍUWÍ« щуню^^

му соответствует теоретическое
объема раоох:

'" 2 2
L_ я - b.o f y b .о%?.р fb.d-a.e;

b.d - •••

Это 'теоретическое oüX2Ä.üJibuoe aiia'WhUo ОС'Ь
шх i-'aoof соиоставляется с ř«aicc^;uiibi:bw осуадотним
3ia40iiiief4, upHMQiiAi азучениу») гехаолог^. a
сы4ое олизкоа к оихчашльиому» а иределазс .л«
ього осуцостушого значения будет ochuuoü
лоиия технологических шриаьтои с тиЧ1ш af

труда*
таким образов проилюдс

аредиологаох, что стадиа щюьодатся йослед
и числешюохыа рабочше, необходимой для соомсгст-
аущих стадий. Шея в виду, чзо в практике это
нельзя осущеотяить, при определекка объоыа раоот и
произюдихелышеш следует иметь а икду по:



1. Ъ CojiMimiQTBe случаев цикл должен обраы-
в поодсл^тельиость смены, а з ю обусловлено

hocTb}j оборудования и возмолность*> на-
^Ол-евая разных стадии или операций«

Оиъем paßor, определяемый на основе зтого кри-
tepioi íy^eT мшсс^шшши объемом, получеышм за один
iVUüi ил;; s одной C!.ie«e при существующем технически/.
ochčj:.oí-:2ui, а соответструи1^я производительность
определяется, sai.ieiiaß это значение в отьошешш ( 3 ) .

2. Численность рабочей бригады во ъпеил алена
остается неда^екной. Численность рабочих, вычлслей-
И2я для ьолучеьия определяемого объема работ вреды-
имм ^латериеи he является целыги числом, ее следует
окиуг-^шть. При округлении учатшается, что дриуенение
солее маленькой численности определяет долное исполь-
зование рабочего временя гсавдого раоочего, но объем
работ будет меньшим, чем техьичесюз возмс^ашА объем,
а в случаях пршекевяя более большой численности ра-
do4iix получается максшальгшй технически возыошкй
обьод работ, но производительность будет более со-
кращенной, чем производительнос1ь, соответствующая
иахйплальпсиг/ подвигашио, вычисленная до отношекию
( 3 ) .

Сшюаннуы методологию пршеняли при дроходке
штрека большой душац - 4,5 юл - с сене кием в дро-
ходие S,2 м 2 .

'аз возможных вариантов механизации самым
ошхзался вариант, лрбдусматривающий

öypiüibaoü глретки с одной стрелой и по-
грузку ыатердала бункерной погрузочной машиной тшш
,Ш-Ш аа иерегру^атель. Этот вариант обеспечил по-
лучение иолвиганш забоя в 1,67 м за один шестичасо-
вой диод, с дроизаодательноотье 0,4175 *$Лел.саеву,
что позволило получение месячной скорости додвигания
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примерно £ 140 м/месяц.
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7е;рс£с;во д и буренся вееров бурильная установка о одной стрелой í , « ироходчеоких рас i
g:

Устройетм д и работ j потодочшш Устройство дяя дробления негабаритов Погруаочное
уотройство
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By Ulf Rosengren, Mining Engineer
Atlas Copco International

Wlenna, Austria

RECENT DEVELOPMENTS IN UNDERGROUND
HOCK DRIU.ING TECHNIQUE

Abstract

This paper present two new typee of Atlas Copco for
use in mines and at tunnel excavation projects. The
Robot Boomer 135 is a fully - automatic drill rig
which drills a tunnel round without supervision
with high accuracy.

The Rocket Boomer 145 with the powerful COP 1440
rockdrills features high performance drilling for
project* where tunnelling progress is important.

Introduction

Underground rock drilling technique has progressed
rapidly during the last decade. Drilling has been
mechanized, with large machines, moving and positioning
the rockdrills, controlled by an operator from his
control panel. The pneumatic rock drills have been
replaced by faster and more efficient hydraulic
rockdrills.

It Is now time to Introduce a new generation of
equipment for underground rock drilling, where
computer control, automation and rock drill output
has brought the technical one step further ahead.
The machines referred to are the Atlas Copco Robot
Boomer and the Rocket Boomor with rock- drills COP
1440.

Boomer drilljumbos

Boomer la the family name of Atlas Copco drilljumbo
designed for drifting and tunnellino.

Boomers are integrated drilling unita, «quipped
with on« or multiple hydraulic booms with rockdrills,
mounted on mobile, diesel powered undercarriages.

f
.1



ROBOT BOOMER В 135

Robot Boomer H 135 Is an automated, computer
controlled vereion in tha Boomer family. The
drilling pattern la programmed on a tape ceeaette
and a micro processor controla the drilling. The
operator rlga up the drill jumbo in the proper
alignment, end leaves the drilling to the computer.
No supervision is needed after starting up.

The Robot Boomer can alao be uaed in a semi-
automatic mode. The operator lndlcatea hole
positions, the eyatem moves the boome to the
correct spot. The system can alao be disengaged
and positioning done menually, aa on regular
Boomer*.

On* advantage with the computer controlled drill
pattern la the accuracy of positionig the
biastholes. The collaring la mad* on th* right
spot, with th* correct hole alignment.If collaring
la unauccasful, which happends on uneven rock
surfaces, the system will try an alternative cloae
by spot for collaring.

At the same time hole alignment is adjusted, so
that the position of the botton charge la located
aa Intended In the drill pattern.

Accurate drilling means a emoother profile with
lese overbreak, and more reliable blasting performance
when drilling long rounds.

Th* Robot Boomer 135 1* «quipped with two hydraulic
booms, mounting the COP 123B hydraulic rockdrllls.
The two booms take each their ehare of th* drilling
pattern. The left and right boom hav* their
corresponding side of th* pattern. The centre of
the pattern Is a common area, shared by the two
booms. If on* boom Is behind schedule th* other
boom will pick-up mor* holes, so that both
complete the round at the mam* time. At th*
tim*, th* automatic system guards tha booms from
colliding with *ach oth*r.

Th* Robot Boomer offers th* following advantagest
Accurate drilling resulting in - Improved blasting
p*rform*no*, longer rounds, l*ss overbreak.
Possibility
to radue* number of holes and **v* on explosiv**.

1



Automated drilling can continue over shift changes
and meal breaks, resulting in Increased shift
capacity and productivity.

ROCKET BOOMER К 145

The Atlas Copco Rocket Boomer H 145 is intended for
tunnelling and nine development projects where high
progress rates are lmportent. This is echleved by
e new, poweful hydreulic rockdrlll, COP 1440.

Figure 1. ROCKET BOOOMER H 145, In tunnel section.

The COP 1440 hydraulic rock drill Is powered by a
75 ktf electro hydraulic power pack, to compare with
45 kN used by the COP 1238 drill. The drilling
rate of the COP 1440 has been recorded to 3.6 m/min
In Scandinavium granite with compreeslve strength
of 190 MPa. The standard COP 1238 hydraulic
rockdrill will In this rock produce about
1,7 m/«ln. йоге than double the penetration rate
with the COP 1440 rook drill.
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In addition to the increased penetration rate, ehe
ССР 1440 has been found to drill straignter holes
than other hydraulic rockdrills. The reason fcr
this is to be found in the recoil dampening mechanism,
vhich is more yeildable than on other drills.

The dampening mechanism absorbs the recoil from the
impact, which helps to maintain contact between
drill bit and rock surface.

Stralghter holes means nore accurate drilling and
improved blasting performance.

The drill «t«el will In thi» case transmit a
considerably higher level of Impact energy to the
drill bit than a normal hydraulic rockdrill, it
would be natural to expect shorter service life for
drill string components used with the COP 1440 than
with conventional rockdrills. Experiences indicate
a slightly shorter life, a decrease with only 104.

So far, practical experiences are limited.
Follow-up will continue to collect further
documentation.

The Rocket Boomer 145, Is equipped with two COP
1440 rock drills Is a powerful drilling unit.
Where a standard Boomer needs 3 hours to complete
one round, the Rocket Boomer will do it in less
than 2 hours. Where tunnelling progress 1* Important
one hour shorter cycle time can cut the construction
period with months, thus Justifying the extra
capital investment in a Rocket Boomer.

COMMENTS

Both Robot Boomer and Rocket Boomer ara new product,
Introduced as recently as In October 1986. The
practical experience« with both those rlga to data
ara of natural reasons United. The first unita
will ba aubject to a careful follow-up, wa пора to
ba abla to prasant detailed raporta on performances
within 1H7.

8704Э0 , Л
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I K p l . - 3 n f . •".. К " га p ľ i " n ; : . V. O i o t и: «s
V.viľ ľ;-.n°J"<äicl hon"., i t i^t i. j s i e b e n , .''^tt

V o r i r i í i ' vor. ~tr«"r-hen m i t t l e r í n ^ u c r í c l i c l t t s u i t t e J s
liloíiti -ľahrJ f-.der mit S e i l (JiíKipp-scisai-ťe: La b'ork
I ^ p í > r l эгсЬаи dos VÍC h i n í ť o J d Knciľ-i;; . t

1 .

ttrec:i:ojj дт'/'/iiff-ivrea:

o
« " ! ; « ! ! n i t U x 3tí> lr>'"» " i 0 í-775

Í:JS ; f)ťf\iTron werden uud d«-:iziji"oJ,'.v -li-.i!
... 'ľ"lfer Vor l i u f íu'f*w«ii.cij, Usr ITurvon-
wirtf r,i:X* iiiii-.Jcs t o n s 50 n bo'.ronr.f .

o
2 . Querschl-i'ce, f b o r f a l i s mit U x 3»5 "• •

3 . Mit d a c h e n bo^clchnoto ľ)íi<4i/enoUtť atrMľon
/nit 1,6 x Э | ^ ы**, d i* v o j v l c e n d еиГ äom Ич'.ог
den É'*r«l)rer wurden. Ihre .•••<ii.í:i-:r. ioť~.>t li.:
l*ircliechfittt meis t um £ ° , untax <; iit.' nriou h ! í i

Zur Zel t sLnd fo lponde '/ort ri^b^í «clinolо/Нол in

- Vuri«ch»uŕ«llador !2L 300/^00
Fülleo direkt in Wird ertragen bol '.i'afenwoci'Sfl von
Hand «ber 9olac''iooJi t ľ'olirnrbeit n i t hri.r:.i;;i>i';:i-.."ju-
Bohr>»íúni4Orn 1УЛ5 25 SV/5t'5tse r«t3er .-alt ,-!•.• !;?.'•:•-
I'undeneia fiohrwn^on OlľS
iilnsatzberelch a s«hl lc«r Vo r t. r fob

- Bunkerl-íder Lit 5OC/22r>'j oder JLH 125/ЮОО
í'iilJer. аиГ Curtlj^rftTfirt'otor, '"ohrariielt e i l t ; iv»is-
1 о з ю Ľo.'irw.-ifen IXG 1^/2
£J .nsc tzbere i cb s i u f Grund tier Gurlbanclf«jrdorcr
our In {rerridliiiLgeu v'ortriel^on, stíl:.l Ir uic! In
ť von + 3° :»ie - Sc

VS 25< 1
Kiil lon auf Gurtbandrírrderer, ľolirerbeJ.t t i l t í
C*fijhrtop Iíoiirbíií'inern .'3:IJ 25 yv/
£Ln«04<zberof ch s KÍ neha P LeJ
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Diesen Technologien haften eine Reihe von Nachteilen
an» und zwar:

- Die ¥urfSchaufellader sind niobt mehr beschaffbar
und «Hissen ersetzt werden,

- Robe arbeitshygienische Belastung der Hauer bei
. Bohrarbeit Mit handceführten Hämmern
. Warenwechsel von Hand
. Ganzkörpervlbration bei Bunker ladem und
Vurf »ohaufelladern.

- Geringe Arbeitsproduktivität

•> Druokluf tantrieb

Es bestand die Aufgabe, neue Vortriebsteohnologien
zu entwickeln, die diese tfaobteile aussohlieBen.
Die wichtigste Forderung war die universelle Bin-
setzbarkelt in allen Streokenarten, also auoh in
kurvengttnglgen Vortrieben.

2« LHsuneswee

Uafangreiobe Untersuchungen führten zu der Ent-
scheidung *Ur den Sohaufelfahrlader ULE 2 alt
£lektroantrieb von der SJJAC Vlsaut, DOA Aue, als
günstigste Lttsunc. 0»« Gerat wird silt Frontsohaufel
und 380 V Betriebsspannung hergestellt.
Für die vorliegenden Elnsatzbedlneuncen ist Jedooh
ein ШЬаи auf Seitenklppsohaufel und 500 V Betriebs.
Spannung erforderlich« Die Uarüstung auOte in eigener
Regle ia VEB Hansfeld Kombinat vorgenoaaen werden»

Teohnlsohe Daten des ULB 2 In OrlglnalausfUhrung
sind»

Getriebe Hydrostatlsohes Regelge-
triebe silt naohcesohaltetea
aeohanlsohen Getriebe

Sohaufellnhalt 1,3 a 5 (Front sohaufel)

Sohauf elrelftkraft 6000 kp

Sohubkmf t 5000 kp

Clgengewlobt 8500 kp

FahrcesobvUdlckelt au, 7 Wh
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Lenkelnsohlag

Breite

Nennleistung

Steigfähigkeit

Í 45°

max. 1570 ma

45 k¥

30 i

Lance der Sonleppleltung 150 m (automat. Trommel)

RelfengröBe 12.00 - 20 (profllloj)

Бе wur*ie eLne SeLtenkLppsohaufel entwickelt, die
folgende Merkaale besitzt:

• SohaufelInhalt 1100 1 (das entspricht dem Inhalt
von zwei Förderwacen mit Je 5*»0 l ) .

- Kippwinkel bi» 50.

- Beibehaltung der Gelenke für die Froucsohaufel
am Ausleger.

• Schaufelbreite i860 ваш. Gegenüber der Frontachaufel
wurde die Dreite durob die seitliche Fangschale um
3*»0 вш vergrößert.

- Die Seltenkippschaufel kann auch, wie die Front,
schaufei, vor Kopf kippen.

Die Hydraulik für die Seltenklppunf? wurde in die
Arbeitehydraulik des Laders eingebunden.
Bezuglich der Förderung besteht die Möglichkeit, mit
dem Lader direkt in Förderwagen zu kippen, wobei mit
einer SohaufelfUllung zwei Förderwagen zu füllen sind.
Diese Technologie erfordert den Einsatz von Kurzzügen,
а. В. 6 oder 8 Förderwagen, die mittels Haspel über
eine fliegende Welche auf das Lastgleis umgesetzt
und nach dem Füllen mit einem anderen ilnspel wieder
abzuziehen eInd.
Hierbei entstehen Zugweoheelpausen für den Lader ucd
der Zugweohsel bindet a»el Arbeitskräfte. Oel Band-
förderung kann dagegen der Lader ohne Unterbrechung
•lt voller Leistung arbeiten«
Xa kurvenganglfen Vortrieben let die Teohnologle alt
direktor Beladung dor Ptfrderwagen nlobt zufrieden*
stellend. Daraus ergab sieh die Aufgabe, einen
Meobanlsaua aur Zwlsohenförderung zu entwickeln, der
In Kurven fttrderfahlf let und die volle Leistung dos
Lader« ohne Unterbrechung gewährleistet. • f

"л JL
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Die Löe&ns besteht In einen ZvLecheaTUrdersyetem mit
mechanisiertem Einzelvagenwechsel. Бе besteht кие
folgenden Baugruppen:

- Kurz band, Гангbar gieiegrebueden, 12,5 ш lang

. '": : i>n>;.:./' ••• . jüervae«nvor»chteberf die bei Bedarf
ix iAst- odor Leercl«i-s einceeetzt werden künaen
Zur ixifecliicKUöf; der W.-\femuseet2vorrichtuag wird
z. 2, ei» 3 Pä-Druekluf tnaspel verwendet, der am
Band feetmontlert i s t .

Der Lader führt parallel zum band und kippt in die
Att/frabeschurre. Unter den Bandauslecer l iegt die
Vaj-ejaucisetzvorrlchtung auf den Gleisen auf. Ihr
werden über einen auffrelecten Gleisbogen Leerwagen
a i t t e l e Haspel oder Vorschieber einzeln sugefunrt,
dio s ie ouf йяа lACtßleis uasetKt und damit яив
Füllen in bereitecbaft s t e l l t . Ist der unter dem
Abwarf befindliche Vagen voll , so wird der in
Bereitschaft stehende Vagen mittels AbstoftzylInder
vorgedrüokt und gleichzeitig der Lastzug rore«-
achoben,
Dmm Sand wurde bei weitgehender Verwenduae von
Bauteilen des Standardbandes » i t 65O on Gurtbreite
auf£*battt. Der Antrieb wurde nach innen verlegt.
Anstelle der zweiten Antriebstrommel wurde ein
Getriebeiso tor mit einer Leistunc von 11 kW einge-
baut, so dnß die Breite nur nooh 1200 mm beträgt.
Die Qurteeeehwindißkelt i s t auf 0,6 a/a reduziert.

3« Technologische Do ta i l s

Vor dem Zwischenförderband wird der Dohrwapen
LBG 18/2 geparkt, Der Abstand de« Bohrwaeens топ
der Ortsbrust muP mindestens 20 m betrafen, tue
Sprenßsobäden su vermeiden. Die Parksteile des
Laders i s t parallel тип Band. Das Nachsetzen des
FtfrderAystem* einsoh.ließlich Gleisbau erfolgt in
ein bis zwei SchLenenlängon von je б bin ? m. Der
Fahrweg für den Lader ergibt eloh damit zwischen
30 und 45 n.
Der Aktionsradius des Laders betr&gt bei 1ДО •
Schleppleitun*-slanee abctiffliob ca« 15 • für test*
wiüdune auf der Trommel, Zu^ei.tlastunff und eicht
nutzbarer IMne* von der Binspeisun0 bis zur Kipp»

-..Í
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ste l lunc des Laders 135 <**. D a während der Ltohr-
arbeLt bis 60 ш von der Ortsbrust Schlaffe ttorsohutz
vorgeschrieben 1st, muH die elektrische Anlage des
Laden e inschl ießl ich der SehlepploLtunc
£vet ^escnaltet werden. Dam L t ш«'* dLe iJ
au ije mal b des Schlacwetterberelches Heren und Jer
Umeetzzyklus für clLe Elektroonlnco ergibt stc!i г\х

75 я.
DLe Gleialfigo l e t so f e s t ^ e l e c t , daň dLo n.icli TGL
ЗО55О geforderten ProfLlrrelUoLten für das .:lni.s-
fjebundene Eland wLe für dLe nacnfolgende Lokl' »rdiruug
re*ihrlelstet sind. Zwischen StoO und Lastclala ^»t
ein Kuppolpanc von SOO m Brulte г ш Kut'i'í»i" dor
Lastzüge vorünnden.
DLe lLchte DreLte für den Lader botr.iitt paral lel
zum .(and, also der KLpp- und Parkestel im. sowLe beim
Vorbeifahren am Kohrwttfen 2250 nnn, DLose .4
sLnd auf eine Drei to dor Strecke von ^,0 ci Ľezur
die dLe MLndes tbroLte für dLoso ToclirioloĹrie d ir-
e t e i l t .

Ц, Gesundheit«., Arbeitа» und Drandaohutz

für die \ ri а i t ahyc *-'"'.e

- CnnzkürpervLbratlon der I adorf nhrer n.ich
TGL 32623/01
Auf Crund von Messungen dor offektLvon S
bosohlounL^oin^ wurden folgende zuj.:is.il£<»
ĽxposLtLonszoLten für Laderfahrer ormLttelt:

oohaufelfnhrlader ШЧ Z 2ó? min/d

IJutikerinder LD 125/1000 73 mln/d

Wurf Schaufellader (IL 300 53 mln/d

DLo technologische ElnsatzzoLt der Lider bat ript
on, 2<tO min/ách Luh t .

- TeLlkörpervlbrntLon bol der DohrarĽelt n.ich
TGL 32028/02
ML t der Ablösung der Schrapplader Vo 2$00 und
der Vurfsohaufellador IIL TOO/'»00 durch dlo n«>in
Technologie kana dl* IiohrnrbeLt durch ^ l o l s c e -
bundeno Dohrwueen aeohanlsLert werden, Ла iiohr-
wacen Lat der Ilauer nicht exponiert. Hol dor
PohrarbeLt a l t den BohriWiMtnern Ulla 2 5 2ď bzw.
BUS 25 SV mit Stütze sind Bxposltlonazalton von
9 bL* 60 mln/d
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- Vagenvechsel
Mit dem Einsatz dee Zwischenfördersystems wurde
der Vagenwechsel mechanisiert. Bet Vagenweohsel
von Hand sind je Abschlag mehr ale 100 Vagen über
Belagblech zu wechseln. Bei dem Gewioht der Leer-
wagen, das Je nach Verschmutzungsgrad von 310 bis
über 400 kp betragen kann, stellt der Vagenwechsel
eine körperlich sehr schwere Arbelt dar.

4.2» Schutz vor Berührungsatrömen an der Scblepp-
lel tnnr.

Für den Lader TILE 2 wurde ein separates TTetz ge-
schaffen, indem mittels eines Transformators
500 V/500 V, 100 fcVA, vor dea Hauptsohütz eine
galvanische Trennunc vom übrigen Schachtnetz er-
folgte, bei- sicberheitstechnische Vorteil dieser
Maßnahme» beruht darauf, daß im Fehlerralle der von
Lunge und Qua-schnitt dor Leitung abhängige kapazitive
ürdschluSstronj, der als Derübrungestrots in Präge
komat, aus nur 150 m Schleppleitung aufgebaut wird.
Durch Me s sune wurde belegt, daß er < 15 иЛ ist.
Damit ííird der TGL 20О-0б*И entsprochen.
Die Schleppleitung muß einen überwachungsletter
besitzen. Bis Jetzt wurde eine Leitung mit dem
Querschnitt k x 16 + 1 x k verwandet. Zur Zeit wird
auf einen neuentwickelten Leitungstyp mit dem Quer-
schnitt 5 ас 16 umgestellt, dessen Lebensdauer zwei-
bis dreimal so hoch sein soll.

5. .Erprobung und Produktionseinsatz

bor Einsatz der dargestellten Technik begann Im
Februar Í9'ô6 im Vortrieb einer Sohlenstreoke auf
der Schachtanlage "Thoaae-Münzer".
!>ie Dobrarbeit erfolgt alt dem gleislosen Bohrwagen
LBG 18/2, der mit zwei Hämmern VKS 90 VM-2 bestückt
ist. Die max. Bohrlochtiefe beträgt 2,80 m. Der
Vortrieb erfolgt im Zechstelnkalk alt angeritztem
Liegenden - VeiRliegendem Konglomerat. Es wird mit
Ilän^ekappen ausgebaut. Der Querschnitt betrügt ik m ,
Auf Grund der hohen sefaichtgebundenen Zeit von rund
16O min/Mann . Schicht wird ela zweischichtiger
Zyklus gefahren, d.h. erste Sobleht Bohren/Sprengen,
zweite Schicht Ausbauen/Laden. Sprengen erfolgt nur
zu Schichtende.
£s wird irmor die maximale Bohrloohlaage abgebohrt.
Die Abschlaeliineen betragen bis 2,70 m. Dazu ist zu
bemorken, daß du roh den, Bohnme*n «ine teohnlsota« ..
vbschlatrbegrenzung verursacht wird ned •« 1st »insn-
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schätzen, daß vom Gesichtspunkt der Leistung Ab-
schlaglängren voii mindestens 3*0 m zu realisieren
wären, wenn Bohrwagen mit entsprechender Lafetten-
länge zur Verfügung ständen.
Die stabilisierte Leistung wurde nach drei Monaten
erreiobt. Sie ist weitgehend von der Routine dee
Geräteführers abhängig.
Die Instandhaltung verlangt ein hohes Niveau der
Arbeit, insbesondere absolute Sauberkeit. Es darf
beispielsweise für die Fahrhydraulik nur auf \0/чя
vorgefiltertes Öl mittels ölfLitergerät OFG 10 auf-
gefüllt werden. Auch die Kenntnisse der Instand-
halter werden erst im Umgang mit dem Gerät erworben,
so daß siob £ie Verfügbarkeit des Laders in der
Einsatzzeit verbesserte. Eine Xnatandhaltungssohlcht
pro Tag für die gesamte Vortriebsausriistung hat sich
als ausreichend erwiesen.
Nach 900 Betriebsstunden können folgende Yerbrauchs-
kennziffern angegeben werden:

- Sohleppleitung (alter Typ) 350 Betriebestunden

- Reifen 400 Betriebsstunden

- Hydrauliköl (bei störungsfreiem Betrieb)
0,25 l/Betriebsstunden

Vorrangige Auefallaohwerpunkte waren:

- Scbleppleltung (vulkanisieren)

- Ölkühler

- 63 1-Zahnradpumpe (Arbeitshydrmullk)

Erzielte Nutzeffekte sind:

• Steigerung der Arbeitsproduktivität gegenüber
« Vurfsobaufellader um oa, 20 jt
. Bunkerlader LB 500/2200 tat 10.7 f
• Sohrapplsider VS 2500 (Flaohan) um 21,3 %
(verkalkuliert, noch лloht erprobt).

• Durch Substitution von Druckluft durch Elektro-
energie werden 113 MVb/a Elektroenergie eingespart,

- Elektroaiitrieb gewährleistet an allen Binsatzorten
voll« Leistung -wahrend dam Druokluftantriebe In
sebaohtfernen Betrlebapunkten auf Grund von Ab-
füllen dar Druekluftapannune bla zu 0,15 MPa hohen
Lelatuneavarluatan untarllaffan«
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- Der Lader ULE 2 Ist Ln allen Streckenarten außer
In Flachen gröiier * 12° universell einsetzbar.

- Der Lader UL£ 2 kann auch direkt In Förderwagen
kippen. Damit Ist das Problem des AnTahrens von
Strecken bis zur Elnbaufrelnelt des Bandes (kO m)
ееlöst.

- Arbeitsbygienlsche Verbesserungen wie Pkt. *».1..

b. Ausbilok

Mit der vorcesteilten Teohnologle wurde ein erster
Schritt zur Elektri-f izierung1 des Streckenvortriebes
getan. Mit dem auf Seitenkippschaufel umgebauten
Schaufelfahrlader ULE 2 wurde bei der Ladearbelt
oln hoher technischer Stand erreicht. Zur Vergrößerung
der Anwondungsbrelte werden von unaerem Werk Kupfer-
borebau dieses Jahr weitere 5 St<ick ULĽ 2 und
Zw isehe r ď örderays t ошв angeschaŕf t.
DLo Fortaetzunc dieser Konzeption erfordert die
1£1 ostriťLzlerung der Bohrtechnik. Mach unserem
heutigen Erkenntniaatand kommt hierfür das Ureh-
schlacbohrverfabren mit Hydraulikhiünmern In Frace.
Damit war о oino Stolfjorunc der Nettobohrceschwindig-
kelt um etvra 100 jt monlloh. Für die hierzu not-
wendigen neuen Gerzitetrüeer sind eine duruijftroLfende
Senkung der Hohrnobonzeiten auf < 0,5 min/Bohrloch
und olne Erhöhune der Steie^iihißkelt auf 15° als
Ziel zu stollon.

Zur Zeit ist eine solche Konzeption aber nur mit
Importon realisierbar.
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B i l d v e r z e i c b n i s

zum Vortrag Kampf, Dietze
"Schaureifahrlader ULE 2 im Kupf ersohief erberpbau1

Bíld-Nr. Bildinhalt

1. , Schaufelfahrlader ULE 2,
Schema, fíauptabmessuneen

2. ULE 2, Ansicht von vorn,
Foto uta

3. ULE 2, Kippvorgang,
Foto uta

4. ULE 2f Schaufel in Kipp«tellung,
Foto uta

5. ULE 2, Aneicht von hinten,
Foto uta

6. Fördervag-enuinsetzvorricbtung,
ecbematiaoh

7* Förderwagenumaetzvorrichtung,
Foto uta

8. Zwieohenfördersystem,
e ob мня tisch

9* Zwiechenförderband, Gesamtansicht,
Foto vta

10. Zwieohenförderband, Antrieb,
Foto ut«
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£ a v

Niektoré ргоЫёщу pri vŕtaní Tvodzer.-r.yeh vrtov na riadne" i t och

Len rcálo výrobných odvetví v ba&ej republike ea opiera o ta!'ú

bohatú surovinovú základňu alco ]:rdve naŕrno-itový jjric-nyoel« To KU

súčasne vytpára podnienký rozvoja a zpätne si vynucuje sústavnú

starotlivosť o surovinové zdroje. Starostlivosť sa sústreäuje do

oblasti vyhľadávania nových ložísk a ich prevodu do vyšších kategó-

r i í . Všetky magnezitové ložiská v 5SSS sú iba na Slovensku v kraji

Stredoslovenskom a Východoslovenskou, a to v okrese Lučenec, Rimav-

ská Sobota, Božňava a KoSice /obr.č.l/. Známe magnezitové ložiská:

Bužiná, Dúbrava/ Sirk, Lubeník, Ploské a Xošice-Bankov tvori l i v

minulosti hlavnú surovinovú bázu pre vtedajšiu úroveň ťažby, ale

zäaleka nepostačovali pre perspektívne.rozvojové c ie le . Pre rozvoj

nepostačovalo ani jedno ložisko. Freto sa v roku 1946 rozširuje

geologický prieskum s cielom nájsť na Podrečanoch zásoby okrov

bohatých na železo, objavuje pritom magnezitové ložisko« Kea v

minulom roku uplynulo 40 rokov od prvých vrtov na magnezite, chcem

touto prednáškou informovať o niektorých problémoch pri vŕtaní

podzemných vrtov na magnezitových ložiskách od roku I546 až dodnes«

Pre úplný prehlad a upresnenie situácie pri vŕtaní uvádzam krátky

popis jednotlivých ložísk, lebo geologické pomery sú na okrajových

častiach ložiska nepriaznivé, najmä pokial sa týka vrtatelnoati.

Metodika prieskumu sa vol i la najčastejšie povrchovými vrtami a

podzemnými vrtami s kombináciou banakých diel»

Ložisko Lubeník; Má tvar soáovkovitý a v graľitickýeh fylitoch
/obr.č.2/. Hadložné a podložné fylity sú v blízkosti karbonátov
V dôsledku posúvania rigidnýcb karbonátov v plastických pelitoch
zvrásnené. Maximálnu dĺžku dosahuj* ložiskové teleso na Vl.hori-
zonte okolo 600 *i al« r priemere má len 4OO - 460 в. Pravá moc-
nosť telesa 100 - 150 ** smer SV-J2 a sklon 55-60° na JV. Karboná-
tové teleso je z magnezitu a dolomitu. Dolomit j« prevážne sivý
jemnozrnný v menöej miere otrednokryStalický až hrubokryštalický.
Tektonika ložiska je Sasti vyplnená dolomit-kalcitovou výplňou»
Krasové dutiny sú vyplnené okrom. Systematický prieskum sa začal
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7 roku 1954» Zo IY.horizontu ЪоН vrtané podzemné zvislé vrty na
overenie zásob kategorie 3* Fre vŕtanie sme používali súpravy GP—1
a elpohonom s dianáatrojom. Vrtné tyče ocelové o priemeru 42 ma,
íŕeiný nástroj diakorunky vyrobené v CSSR Sunperk o priemere 46 mm«
V kompaktných dolomagnezitoch vŕtanie prebiehalo pomerne hladko«
Prvý probléa bol výnos jadra v porušených polohách. Tu sme vyskú-
šal i dvojité jadrovky, čím sa kvalita vrtných prác zlepšila* Naj-
pálčivejší problém bolo prevŕtavanie krasových dutín, kde bola
úplná strata výplachovej kvapaliny* Tieto polohy sme cementovali,
ale nie vždy boli comentácie úspešné* pre izolovanie stratových
polôh sme použili aj Diakol-tí. Iš lo o mooovinovo-fonaaldehydrový
monomer, produkt čiastočnej polykondenz&oie močoviny s formaldehyd-
rom. Používa sa vo forme bielej nepriehľadnej viskóznej kvapaliny
s typickým formaldehydrovým zápachom* Куз1о prostredie pôsobí ako
katalyzátor na polykondenzačnú reakciu, posúva Ju doprava za
tvorby polykondenzátu, ktorý je tuhá látka.

Spôsob izolácie pomocou Diakolu-M

V čistej nádrži sa pripraví 1,2 £~ný roztok kyseliny 3ťavelovej

vo vode /1,2 kg kryštalickej kyseliny Sťavelovej sa rozpustí v 100 1

vody/* Tento pripravený roztok kyseliny iťave1ovej sa pred použitím

zmieäa o Diakolom lf v pomere 1 1 1* Dokonale rozmiešaná zmes začne

tuhnúť po 2O-3O min» najprv v gumovítu, neskôr v tvrdú hmotu*

Ssaotné prevedenie ал robilo tak. že vrtné tyče one zapustili

na horný okraj stratového horizontu* Vypočítali ome presný objem

Čerpacieho okruhu /tyče + -výtlačná hadica + čerpadlo j> sacia hadica/

& tento vypočítaný objem vody. alebo výplachu osie pripravili do

nadrie aa sačerpanle*

T nidrílach bolo prípravné potrebné množstvo Diokolu a tužidla

Д . 2 Jt-«ý xostok kyseliny Sťavelovej/.

1*0 vyčerpaní roztoku Dlakolu em« saoiu hadicu preložil i do nádrže

• vodou n» xaöerponie« Ha siver sme vrtné tyče vytiahli do bezpeč-

nej výoky nad hladinu Siokolu vo vrte a propláchli ich pri miniaál»

noa výtlačnom množstve čerpadla do vrtu vodou, alebo výplachoa.

SalSí probUa bolo prevŕtavanie mocných polôh grafitov, kde sa*

používali bentonitový výplach» Kratäie vrty do 60 s sae vŕtali
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súpravou Ingeraoll. Dnes sa vŕtajú vriy vejárovité na overenie
kvality pripravovaných blokov do ťažby« Pre tento účel sa používa
súprava C—100 p so vzduchovým pohonná e dianástrojom f/ 46 an
vsadzované korunky, ktoré vyrába závod Pramet-Sumperk. Ha tomto lo-
žisku bola s úspechom použitá aj lafetová vrtná súprav» T0RÜI 2x20,
s ktorou sme odvrtali vrty do hĺbky 300 n na hĺbkový prieskur naj-
nižšieho horizontu« Charakteristika súpravy je uvedená v tabulke 8*1.

Ložisko Košicei ja najväcSím ložiskom magnezitu na Slovensku« Sa po-
vrchu tvoria loui^ko tri sunostatnó karbonátové telesá oudolené gra—
f itickými fyliťuni /obr.č.3/. Od JV sú to telesá ?ícďvedz«, B ani s ко
a Bankov. Prieskumné prúce potvrdili» '-o je tu viuo nonoíoh telies
nad sebou« Nadložie tvoria crufiticľ.i* bridlice, zlepenoe neocánne
horniny štrkovej fornáoie e rlolitovýni tufitmi« toíiukovú výplň
tvorí prevážne magnezit prevládajúci nad dolomitickým m.igTiesitoa
a dolomitom« Podložie loíieka je budované chloritickýai brirtlioani,
lavicovitýai vdpoj;caai a diubázani s polohami tufov а ttíitov.
Prevážna časť loSiaka Ie2£ pod úrovňou miestnej orozívnej b&sy a
v dôsledku tektonickej porušenosti • nnoíatva kavern ил kompliko-
vané hydrogeologické pomery« Prieskumné frdoe sú zamerané na pre-
vod zásob do vy33ích kategorii.

Pri vŕtaní podzemných, ako aj povrchových vrtov зае ал stretli
a radou technologických problémov, ktorých riejeni« eí vyžiadalo
vä£5ieho čusovóho rosp'itla« Podl-i jednotlivých zoologických коз-
plesov sme technológiu rozdelili r.a tri čaatit

1«/ Vŕtanie v ::̂ dlo/.iiých pokryvných útvaroch, ktorá oú nesú—
tlrSné, zvětralé u preto boli problťby 3 výnoaoa J.ulra, lebo e
TK nústrojni cao nedokázali zaistiť predpísaný výr.Ou ani pri
použití chytaSov« ílarkantnojäie oa to prejavilo pri vŕtaní pod-
zemných vrtov, nakoniec zlcpSenio nastalo pri pou/.ltí dvojitýoh
jadroviek.

2«/ Komplikovanejšia situácia bola pri vŕtaní dolomitov a
dolomagnositov. Porušené dolomity sú prestúpené puklinami a Sasto
sú okrasovatolé» Krasové dutiny a kaverny sú vyplnené okr«« často
tekutým« Navftanle skrasovatelých dolomitov bolo sprevádsané«
s/ stratou výplachu, často aj úplnou
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h / kilaravííí-.ift -üU-etiA VÍ-, r;kýženej ^íijírsj. --.toyé »C&U ;лл.;и.,м S a -
tých iiMt:x4*aisřt6ci£ /Eakälnov&niv t.-o-4riia, utrhnuti« sútyčia
e pod./

e/ távaloa i. av-rtr îiiíic vrtu pri febani a aapúšťaní náradia /po

vytiahnutí 5fÁrovft-..;.5iio aáraéíj ťkšiO \ čiastočnému závalu,

náradie eán eoettóc'xri «/>&fcovsom zapustení ^O»30 D nad pofvou/.

V bezpr.^trsfir.oa okolí ložiska vystupuje nad eebou niakoľko

zrodnelýoh IJ.-^IU on t cnr. TodZa litologiokého zlo£«sia ide o t r i
základné typy» X prvér.» patria rjolitoré tufity a pieekoro* málo
spemené a fcvartériie uloženiny na nieetach, kde priepuetný neogén
/krartér/^řarezaný eróziou vystupuje hladibou podzemnej rody na

povrch T роаоЪе erozívnyob praaeňov«

£ druhému horizontu zaraclujeae ne okenne zlepence» Petrograficky
ea skladajú blavne s chloriticko-grafitických bridlíc, pieekorcov,
кгешвпеот, zlepencov a karbonátových hornin« Zlepenoe eú tnelenj

ílovito-vápenitým a tufitickyn taeloa e prímeeou piesčitého mate-

riálu« Frx vŕtaní týchto polôh sne použili oentonitové suspenzie«

Ha výrobu 1 vr bentonitového výplachu sme použili»

60 — 90 kg bentonitu

5 - 8 kg KKC - Lovoza

20 1 SiP. alebo ODEHOL 20 1

10 1 pasivačnej so l i

Dosiahnuté parametre»

merná hmotnosť Ю30 - Ю50 k» a"9

v lÄoz l ta /SF?r5/ 21 - 25 see.
f i l t rác ia /%И-оУ 5-6 al/}0 min.

pH 8 - 9

Tento druh výplachovej suspenzie sme dlho používali pri klasickom

vŕtaní« Pri vŕtaní s ťažitelnou jadrovnicon sme bentonitový vý-

plach menej používali pre vysoké hydraulické odpory a oentrifu-

gálny účinok bentonitu na vrtné tyče.

Лко náhradu za bentonitový výplach sne vyskúšali polymerové

výplachy, ktoré uš pri 2 jí-nej koncentrácii dosahujú stabiliasac-

sf úíinolt «a rospadové horniny a lepi l* vynášajú «dvŕtenu drť«
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Caeaiežé rlezenie polyaerového výplachu t
25 kg polyakrylanid
20 1 DAP /ODEHOL/

1000 1 voda

Polyakrylacid Je dodávaný vo forste koloidného gelu ültomodxej

farby. Pri rozpúšťaní sa uvolňuje čpavok» ktorý pri podzecných

vrtoch znečisťuje ovzdušie* V zime zamrzává, Sim oa komplikuj«

jeho rozpustnosť, ktorá ani pri normálnej teplote nie je dobrá»

Pri vŕtaní ťaLitelnou jadrovnicou вше používali 3jt-ný roztok vo
vode«

Tretí najpriepustnejši horizont predstavujú karbonátoví
v podloží predošlých horizontov. Petrograficky ide o
Vflpe.noe, doionity, dcloz.Airne:zíty a doloaitiokó vú^no
znu.bx.e porušené a vo vrchných polohách skraeovateló. Medzi кагЪct-

ná tni vystupujú ešte Šošovky grafitických bridlíc. Krasové dutiny

sú vyplnené okrami. Okrovú výplň tvorí hlinitopiesčitý materiál

GO sekundárnym limoniton» Poruchové pásaa uú intenzívne zvoiir.cl-j

a čaju š iestaci veľkú priepustnosť*

Vŕtanie v týchto poinhiich bolo vsľai obtii íx:, lebo v рог..---—

nýeh horninrlch vznikali trhavé pohyby, ktoré sa prenaä.tli aútyčím

až k pohonnt-au stroju, čím vznikali časté havárie« Tieto polohy

see cementovali, ale mnohokrát sa cenent ctrati l v kaverně &1сЪо

sa zmiešal s kavernoznya pi e skon a zostal kaôovitý* Veľkosť Jc.ivcrn

náx dokumentuje aj tá skutočnosť, že keď náia zostalo vo vrte

Óadrovácie náradie, zapustili sne druhé, aj to zostalo • kttverne,

tretín náradím sme pokračovali vo vŕtaní Šalej bez toho, aby sa

utopené náradi« s t ret l i s novýn náradím a 'bez komplikáoie postupu.

Je to vrtársky unikáty ale na Košickom ložisku sa náo to stalo

trikrát« Prevŕtavani« velkých kavern ane vyrieši l i predídeným

náradím /spoji l i сше 3 kusy jadroviek á 3 m, spoli; 9 m, dlhé ja-
drovacie náradie tu slávilo úspech/.

7 kavernách vyplmsýcb vedou ese používali suchú cesentáciu.

Postut sucheЛ ceaectáci« г 3>о obalov z umelej hcoty o dÍ2fec
1 a a iÍrke priemeru vrtu naplniae sádru a povrazca spojíre jed-
notlivé obaly a pripemíise na jadtovacie náradie, .̂lebo dlí to.



386

Po zapustení do vrtu obaly яо sadrou rozvrtóao. Po vytiahnutí

náradia aádra utubla za 3-4 hodiny» Poton sme pokračovali vo

vŕtaní« Tento spôsob suchej cementúcie за osvedčil v piatych

pádoch« PokiaX oa polohy kavern opakovali« tnuueli a i vety proua—

2 ovať.

vŕtanie magnezitov 1

Foicial bol magnezit v ložiskovej časti koapektný a dobití : t i o -

pateXný, rozrušovanie probiehalo bez nárazov« do g i prejavilo aj

v mosačngoh postupoch« kd« v posledných rokoch najvyiiSio výkony

dosahoval vrtmajstor Ueraický, ktorý pri dvojsmennej prevádzke

so súpravou Diameo-250 navŕtal 4OO m» Dolomity u dolomugnezity

au УР!УУОШ tektoniky rozrušeno mokro i taUcrotrhlinami na

ostrohrannť úlomky e nepravidelnou odlučnosťou* Pri mechanickom

rozrušovaní vrtným пазtrojom a prúdom výplachového nldift, sa tie«

to horniny rozpadávajú na drobné čiastočky a nonúle úlomky sú

prúdom výplachu strhávaní a tok dochádza k rozaývanlu vrtného

jadra* Po skondeni návrtu ва horninová drva neudrží ani po sakl i -
není jadra v jadrovke а pri ťahaní náradia oa jadro vysype s Jod—

rovky sp&ť do vrtu a muaímo ho potom naberať, kde sa snová drtí

a rozosiela«

Použit4 technickí a technologické paramntroi

Pri vŕtaní súpravou Slameo-g50 smo pouuívali nnsledovntf tocb-

nick< parametrei

pcoiatoSný priemer $9 шш

přítlak 900 kl

otáčky 1)00 - 1600 ot/mib»

od,vrtaná rýohlootf l f 9 a/liod«

vrtné tyče Д1 - j 43 ma

dĺžka návrtov г •> 2,5 в

retný nástroj 01a - / 46 • • 4OO b veudsovanó

Ložisko Dúbravský nosív t

Magnesitové lol lsko Dúbravský BOSÍT, T ktoroa karbonátov« teleso
má M povrohu ав«л£ dílku 4,5 te, оамг T-Z9 «klon 60 - $50 na J
• •sxlaálatt aoo»oať «i 600 •• Xacaeslt tvorí aepravidebU telesá a
polobjr T dolomit«, Ce3# Búkravský BOSÍT > rozdelemý na tr i «astli
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s á p a í V .~j? a>.-, •-••-•lá £~';-.:&.'&, jtr«iirtá tts-itivá & východní J»alc>ec«.

Konpaktné áciamity, ktoré аа zdajú, Ž« sú dobre vrtateZné, po roz-
bore ich mechanických vlastností, ich označujem ako horniny pružné,
ktoré kladú reznému nástroju velký odpor pri rozrušováni» Skoro
10 rokov eae používali pre vŕtanie podzemných vrtov súpravy C - 100 D.
7 centrálnej časti ložiska вше s nimi dooiel i l l v ton čase rekordné
výole«lky» Vrtcajster Talent 712 в za mesiac pri trojsmennej prevádz-
ke» Postupom Času sa prieskum podseanýoh vrtov presunul йо 3Z časti
ložiska, kde Aoloaagnezlty s i vyžiadali smenu technológie, najctÄ
zvyšovanie přítlaku a otáčok a preto sme ich nahradili výkonnejšími
súpravami /fy»Atlas Copeo /Švédsko/ Diaaeo-250« Súpravy Dimeo-250
sú kon5truk2ne prispôsobené tak, ze eú schopné splniť optimálny
režim vŕtania /otáčky regulovateľné 800-2000 ot/ain., obvodová
rýchlosť max* 4 m s . Pri používaní hliníkových tyčí sme doele l i l i
niekolko čel.rekordov v mesačnom i ročnom odvrte /jung, Svajko,
Novosad/. Latka mesačného výkonu bola posunutá na hranicu 1250 u

vrtmajstrost Hovosa& n̂ v roku 1980 a dodnes táto hranica nebola
prekročená. Frehlad rekordných výkonov je uvedený v tabuľke č»2.

Použitá technológia pri vŕtaní t

obvodová rýchlosť 4,0 m s

osový přítlak 9,10 kí
vrtná rýchlosť 4,0 a/bod,
ff vrtov 46 srn
ff vrtných trubiek 46 am
dianáetroje ff 46 ma 4OO V vsadzované, rada G

s tvrdou matricou presýtenou meaou»

Týmito dianástrojmi eme dosiahli Ddvrt 115 a na 1 korunku» Švéd-
skými diakorurJcasi B-46 sme dopielili vynikajúcich výsledkov* U
9 koruniek to bolo v priemere 224 "ÁA"

Výhodou tejto súpravy je, že pri vŕtaní pracovník posocou dvoch pák
riadi chod súpravy» Jednou reguluje rotáciu a druhou ovláda posuv
a přítlak» VyťahóvanieVrtných tyčí robí prehmatom -vrtnej hlavy,
ktorá súčasne plní funkciu skrutkovača po predchádzajúcom pricfcva-
te hydraulických sveŕ« Zoskrutkovsnie a posúvanie vrtnej koleny
sa robí opačným postupe».
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Kajväčšín problémom pri vítaní na ložisku lliková boli overova-
cie vrty na okraji ložiska« Tu aae prevŕtávali mocnú polohu g.-a-
fltickýoh bridlío, kde okrem strát výplachu, boli Sastó závaly, preto
eae museli vrty začínať ručala prieneroa а poníženo gríifitická
bridlio« prepažovať« Na túto úlohu už vysokootáčkové súpravy ne-
stači l i , lebo aj hĺbka presahovala 200 m, preto sme použili re-
konštruovanú súpravu VL-4 vyrobenú v dielniuch Geologického
prieskumu. Po odstránení detských nemoci sa nám podarilo odvrtuť
okrajov* vrty» Ha horizonte líiková-350 aae odvrtali 150*000 ш
podzemných vrtov, ktorými sme nahradili 28 prekopov na mocnoať.
Vejáre vrtov boli vŕtané na overované kvality vrtných konôr.
Teraz robia« vrty na H-200, kde vŕtané vrty pre zisťovanie vod-
ných pomerov pri hĺbení ťažobnej upadnice. Pre oSukúvaný príval
tlakových vôd každý vrt musí byť zaistený tak» že v prípade na-
vrtania vodonosného horizontu ea môže uzavrieť« Preto úvodná
pažnioa, resp«aolňia kolóna pažníc má byť zacomentov&ná.

Prt cenentaciu bol na zúvode vyrobená poker /obr.č.5/, ktorý oa
naskrutkuje na koniec pažnioovej kolóny« Saaotný paker pozostáva
z krátkeho kusu pažnío. v ktorom sa nachádza tyčový spojník s
Zavým závitom« Spojník Je uúóaane aj zp&tnýsa vei.tilon, kde oko
ventil c lú l l ooeZová Rulôčka pritlačená na tiedlo pružinou. Spojník
• kusom paSnioe Je spojený zavarenou plechovou prepážkou o hrúbke
2 mm« Pri oeaentáoii ea poker spoji pomocou spojníka o pravým a
Zavým závitom na sf>ojl • vrtnou tyčou« На tyta Q.I nuvloíic pal-niaa,
spojí sa o pokrom а oelá oúotava sa vsunio do sondy«

Vŕtemle o hydroperŕorítormi bolo vyckú.iané гм. lož laku Hutník,
kde ж nuotenoového magnozitu bol pri kluiiokon vŕtaní nií^í výnos

jadra« Použitia hydroperforátorov сто zvýšili výnos jadra о 40 £•

Y poslednoa období dofilo k podstatnej jtrukturrilnej ao«ne v
požiadavkách na podzemnú vrty* najali éo ал týku hfbky л výnouu

jadra« Preto ausímo zubozpofiiť lifetovó vrtné stroja s vrcholovýn

hydroootorom ш «loetatočnou výkonovou kapacitou, uno;'.ňuj<'so vŕťi-

aio vrtov • teleskopickou konštrukciou do hĺbok 200-500 m » plnou

Mohaaisáelou a uutoaatisáoiou pomocný oh oporáolí«

Zabmpteiť aoví typy ťailteZ&ýoh jartrovnío s korunkou a úzkyn
Ttnaoa py« priemery 46« $9 а Ц mm«
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ť do prevldzky zdravotne n«:ni.vudne aditíva do výplacio—

výoh ".cv-tpalJu, ktoré budú vhodný pro úako uedzikruSia a pra sta-

bilitu .;tien v ^lo'it^ch ^eolajických počnienkach.

ľvic^i' hy-.lroĉ V.lSny meri.'ích rožcerov pre pod-amné vrtjr •

Rii?.jiť hydroporřor.Itory do prie.neru 46 am»

Dotkol иол a-i ion ni..'ktorých íjíoci-ilnych sáaeroT pri rrtonX

pod̂ Oi-.n.'ch v'tov a potreby lalí ieho ric'orÜA« Zárortň eon ai

vedoný U.J toho, ":o -r.ou uvedonó holnoty ea častokrát dotykajú

naxiaílucj r>o"nosti a oú nu jpiSke dnojnoj TrtneJ techniky л

£cchnoló~ie, .I«.1 ilalľiie ob<ío>)io i uv'.e i:l.ljV navrtiv' I-rioo u.i

avýjc:.'' r.-íi-o'.-.-j .4 i.a no a., ir.uaínu vopred pripraviť»

Tabuľka i,I

vr i:,oj .; .;:-.: vy

С - 100 D

BSK-2ÍÍ2-1OO

Sif - íCO

2 i f - Cej0 fí

S3 Л - 500

SKB - 4

Dia.,00 - 25C

Diruaoc -» 25I

0HR«I

T0RÄI 2x20

Pj'i.it.

5?

.'3

137

I56

156

156

59

7*

93

93

! r i v •':•
v лг.

3«

4<í

59

59

5?

59

36

36

36

36

110

110

300

700

500

500

250

260-300

500

1200

0-10

0-45

O-3O

0-45

0-30

O-130

0-1 ťú

0-160

o-iao

4

*
/

6

6

pli-nuU
- » -

- - -

" ľ . -J

Í

j



Tabulka б»2

Rekordné výkony nalojadrových vrtov na Mikove.1

Trteajater

PogÄn Viliam

Krivulka Matej

Maeko Ján

Brio Jančo

KrivuXka Matej

Maoko Ján

Talent Ladislav

Svajko Ladielav

Jung Arpád

Hovoead Pavel

Lokalita

DUorava

Miková

Miková

Miková

Miková

Miková

Miková

Miková

Miková

Miková

Bok

1967

1969

1971

1972

1972

1972

1975

1964

1967

I960

íyp súpravy

XC-4Z

0*100 D

C-100 D

C-100 J>

С - 100 D

С - 100 D

C-100 D

Diaraeo-250

Dianec-250

Docielený

kt>n v я»

25O

280

5OO

550

500

550

712

1000

1220

1250

VD
O
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ОЬг.бУ
Schematický geologický profit ložiskom

Bankov pri Košiciach

alúvium, sutiny

ryolitové tufity «vrstvičkami nov

zlepence s tufitickým a flovitým t roe lom

fosílny abrazívny rozsyp

grafit fylit s lavicomi sivého vápenca

krťmité pieskovce

flrafitjcké pieskové

diabázy a ich tufy

tnognezit



394

Obr.cM-
Geologický profil I«***»

«•pence

Е Э •<*£ W'»í » bridlíc*

I 1 doitmity, dotomilický

S I «K^tMJ, dwbaMvtf
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Dipl-Ing. Norbert Kamin, Ш Ш GmbH, Erkelenz

Neue Entwicklungen der Mechanisierung im Auffahren
von Ausrichtungsbauen im Bergbau

1. Vorbemerkung

Grundlegend neue Maschinenkonzepte wurden in den vergan-
genen Jahren nicht vorgestellt, neue Entwicklungen be-
schranken sich auf Detailverbesserungen und Neuerungen
bei Teilsystemen einer Maschine oder einer maschinellen
Ausrüstung. Diese Weiterentwicklungen berücksichtigen die
neuesten behördlichen Sicherheitsvorschriften und sollen
eine «eitere Optimierung des Betriebsahlaufes erreichen.

Im Bergbau, zum sprenglosen Auffahren von Strecken,
Schachten und GroSbohrlöchern, werden Ausrüstungen der
Fa. WIRTH eingesetzt, die den jeweiligen besonderen Ver-
haltnissen angepaßt sind:

- Tunnelbohrmaschine
- Lufthebe-Schachtbohranlagen
- Raisebohrgerüte

- Boxhole-Bohrer

2. Tunnelbohrmaschinen

Ш in gestörtem und wenig standfestem Gebirge möglichst
wenig Ausbruch aus dem Hangenden und den Stößen zu er-
reichen, wurde der Bohrkopf mit einem Mantel umgeben, der
-die freigelegte Flüche zwischen Kaliberrolle und dem
letzten gesetzten Ausbauring verringert (Bild 1). Ma-
echinentechnisch wird durch den Mantel ein Blockieren des
Bohrkopfes durch hereinbrechendes Gestein verhindert und
die damit verbundenen StSrungszeiten sind eliminiert,
wodurch der Auenutzungsgrad der Maschine steigt. Zusätz-
lich wird durch diese Maßnahme erreicht, daß Strecken,
dl« bisher wagen des großen Anteils an gestörten Berei-
chen nicht für «in* Auffahrung mit Tunnelbohrmaschinen
vorgesehen warm, nun für die vollmechanische Auffahrung
zur Verfügung stehen.
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Eine weitere wesentliche Verbesserung stellt der Hohl-
bohrkopf dar, der mit Rollemeißeln bestückt wird, die
nach hinten aus- bzw. von Bohrkopf inneren eingebaut wer-
den können (Bild 2). Damit entfällt das zeitaufwendige
Sichern der Ortsbrust und des Hangenden bei zurückgezo-
gener Maschine zur Kontrolle bzw. zum Wechseln der Bohr-
werkzeuge. Selbst kurze Stillstandszeiten können nun ge-
nutzt werden, die Bohrwerkzeugkontrolle durchzurühren.
Der sichere Arbeitsplatz лп Bohrkopf und die durch Hilfs-
werkzeuge erleichterte Arbeit beim Cutterwechsel erfüllt
die neuen Vorschriften der Bergbehörde und reduziert die
notwendigen Stillstandszeiten der Maschine.

Die in Vortriebsrichtung zweigeteilte, durch Hydraulik-
zylinder verbundene Außenkelly ermöglicht es, den Abstand
dei Ausbauringe den wechselnden örtlichen Anforderungen
anzupassen, um ärn jeweils erforderlichen Ausbauwider-
stand zu gewährleisten. Der Ringabstand kann bis ...uf
60 cm verringert werden (Bild 3). Die Ve^spanung der
Maschine wird über insgesamt 16 Spannschilde aufgebracht,
die bf»i einer gesamten Verspannkraft von 2570 kN eine
Flächenpressung vor 150 N/cm* auf die Strcakerstöße aus-
üben. Der Bohrkopfrndruck beträgt dabei 9000 kN. Durch
die Aufteilung in vier Verspannebenen kann sogar in ex-
trem gebrächen Gesteinszonen, z.B. bei der Durchtfrterung
von Kohlenflözen oder Störungen, durch Nichíbenutzurg
einer verspannebene mit vermindertem Andruck weiterge-
bohrt werden, um schnellstmöglich diesen Bereich zu
passieren und hinter der Maschine zu sanieren.

Auf der Maschine ist ein Bohrgerät installiert, mit dem
während der Betriebsruhe am Wochenende in Streckenachse
durch den Bohrkopf vorgebohrt werden kann, um eine exakte
Vorfelderkundung durchzuführen. Damit können Störungs-
zonen rechtzeitig geortet und der Betriebsablauf inkl.
der Vorbereitungsarbeiten für Sanierungen geplant werden.
Mit diesem Bohrgerät ist es auch möglich, fächerförmig in
einem Sektor von 360" um den Bohrkopf herum Injektions-
bohrungen herzustellen, um im unmittelbaren Vorfeld der
Maschine Schwächezonen zu stabilisieren.

Die Abförderung des Bohrgutes durch die Innenkelly
schafft Arbeitsraum auf der Maschine und erleichtert die
Staubabsaugung im Maschinenbereich. Der Raum zwischen
Bohrkopf und AuDenkelly steht für die Ausbauarbeit zur
Verfügung. Die Ausbauringe werden mit Hilfe des Speicher-
rades an der Rückwand des Bohrkopfmantels vormontiert.



Mit. der ftychiml&Rcáie» Set3rvorrl<*rrayj werden die Hinge in
difc Eint»%xxúí-.i£G ges te l l t uvi Lytiräuliach gegen dan
Stó? wr^pamt,, slanit nach oso V«j>\:.liEauben des Schlosses
dec Rx/ í ecriferi: •nsagiwia i s t . r.Wicir« i t i g mit der Vor»
юж.*-«*)!. *tes Kiis;^* кмгеп der Sbp£ mit Vferzugnatten ausge-
baut i£:3, ''slls eifradsrlic»-», firahtrageitíer Spritzbeton
s ^^ЖАГСГЛ: runden. Ca» unter dear Maechirv» angebrachte
ffr>t^si±find i s t т-vvtTKÍerbor unö erlaubt die Vexwsrgung
nft ÄUsiíiJUKiuterial «owie die AbfätdKmne; 'von vor-Qrt-

Bohrkopf und Außentelly können beideeitig an der
Ir<7«nJceily Ankezbchr- und -eetagerfite ins ta l l i er t werden,
die hvtírauli*di in \fartrieb6richtung verfahrbsr eine
SyEteroanJterung der Firste unabhängig voa Bohnnartrieb

Der Nachläufer wird spezie l l den örtlichen Gegeb
und bfet.t i f blichen Anfordffťuogen entepredbend )constTuiertr

««fei sowohl sohlgebundende a l s auďi an EHB-Sdüenen ver-
fahrbare Syetene eingesetzt werden können.

Die Messung des Abetandes zwiseten Bohrkcpf und Tunnel-
rßhre zur Feststellung von Aufbrüchen unmittelbar hinter
der Kaliberkante und deren automatische VerfuUung mit
Spritzbeten aus einer DQse im Bohrkopf i s t in der Kon-
zeption fQr neue Tunnelbohnaaschinen ebenso enthalten wie
die Brrtwicklung von Systemen zur automatischen Überwa-
chung der Sollenbohrwerkzeuge. Auch die Integration von
MsBfQhlexn zur Erkennung von CBL und 00 in vordeieii Be-
reich der Innenkelly, also unmittelbar an Beginn der Ab-
saugung, i s t beute schon technisch möglich.

3 . Ausrüstungen für Schachte und GroBlochbohrungen

BAecheidende Neu- bzw. Weiterentwicklungen wurden bei
den Iufüiebe-Schachtbohranlagen aurchgefübrt, d ie s ich
in der Bohranlage L 35 Mund dm steuerbaren Meißel wie-
derspiegeln.

Aufbauend auf den praktischen Erfahrungen aus dem Betrieb
der sieben in der UdSSR i n Einsatz befindlichen L 35-
Anlagen, wurden bei der Entwicklung der L 35 M folgende
wesentliche Verbesserungen verwirklicht!
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Die L 35 M ist als stationäre Bohranlege konzipiert.
Hebewerk, Hydraulikaggregat und Kcfťessoľen slad auf
separaten Grundrahnen montiert und entsprachen m i t -
gehend Standard-Contaimi M—ssuujsn.

Durch Konstrulctiansinderungan und Tuest Mini' khtungen
werden die Nebenzeiten deutlich reduziert

i«
ist

Der Ein- und Ausbau des Gestänges wird jetzt durch
Stangeelevator, Gestangsnachsst,rvoi:rkl
und Gest&nganagazine erleichtert. Der G
ständig wischen Flaschenzugblock und SpOlkopf
und braucht bei Roundtrips nicht extra amtiert «u '
den. Durch die Verwendung des Elevators entfallt da* War»
und Entschrauben der oberen Flanschverbindung beim Ein-
und Ausbau des Gestänges. Die Betätigung des Elevators,
wie öffnen. Kippen und Verriegeln, erfolgt hydraulisch.
Die Nachseti.Verrichtung fuhrt das Gestänge den Elevator
zu bzw. Übernimmt es von ihn und ermöglicht eine kon-
trollierte Bewegung des Gestänges von der Horizontalen in
die Lotrechte bzw. ungekehrt. Der Säulenkran dient zun
Transport des Gestänges zwischen Nachsetzvorrichtung und
Magazin.

Die Gestängelang* wurde von 4,5 und 9,0 m auf 6,0 und
12 m erhobt. Allein dadurch entfallen 25 % der bisherigen
Flanschverbindungen. Zusätzlich erhielt das Gestänge eine
zun Betreiben des Elevators notwendige 2. Abfangschulter.

Durch Berücksichtigung dieser Änderungen wuchs die Mast-
hOhe auf etwa 29 m über Rasenkante. Der Drehtisch ist
geblieben, er erhielt lediglich zusatzlich eine durch-
gehende Arbeitsplattfora, um ein sicheres Arbeiten zu
enaBglichen.

Hebewerk und Bedienungskabine sind auf den Ungstragern
des Mastunterbaus befestigt. Die Flaschenzugtanoel für
шах. 353 kN Seilzug bei einem Seil-0 von 42 mn wird nun
Ober ein Stirnradgetriebe und 3-Gang-Schaltgetriebe hy-
drostatisch angetrieben. Als selbsttätig wirkende Sicher-
heitsbrense dient jetzt eine federbelastete Scheiben-

Der Steuerstand enthalt alle zur Bedienung der Anlage
erforderlichen Steuerventile, Kontroll-, Meß- und Re-
gistrierinstrunsnte und 1st mit einer isolierten Wetter-
schutzkabine in geschlossener Ausfuhrung und Elektro-
Heizung versehen.



v.u.- irhtigsten r^&rparameUsr, insbesondere aber

- Hatoüast - Bchrfarschschritt
- Drehncnent — S|^ij.ungsvolurnenstram
- Drehzahl - Kt щ ц essordruck

«erden kontinuierlich genessen und auf einem Mehrkanal-
Schreiber oder einem magnetischen Datenträger aufgezeich-
net. a

Der steuerbare Meißel, der in der 2. JahreshSlfte seine
Felderprobung haben wird, besteht aus einen in Bohrloch
elektrisch angetriebenen Meißel, der in einem Führungs-
gestell entsprechend dem Bohrfortschritt Ober das Ge-
stänge nachgelassen wird. Das nicht rotierende Gestänge
wird zusätzlich zur Übertragung des Raaktionsncmentes vom
Meißelantrieb zum Drehtisch benotigt. Integriert ist in
Fuhrungsgestell eine hochempfindliche Meßeinrichtung, die
Abweichungen von der Schachtachse feststellt und zum
Steuerstand der Bohranlage übertragt. Diese Abweichungen
«erden dann über die hydraulisch betätigten Zylinder der
Verspannung des FÜhrungsgestells kompensiert. Kit diesem
steuerbaren MeiBel sollen Blindbohrungen von 2 n Durch-
messer hergestellt werden, die als FQhrungsbohrung bei
der Erweiterung auf Schachtdurchnesser dienen werden.
Nach Abschluß der Feldexprobung wird dieses Verfahren zur
Herstellung von vertikalen BohrschSchten der Fachwelt
detailliert vorgestellt werden. Aus diesem Grund muß im
Rannen dieses Vortrages auf die Benutzung von Bildmate-
rial und die Angabe der technischen Daten verzichtet
werden.

Bei den RaisebohrgerSten, Baxnole-Bchrern und den ge~
stSngelosen Schachtbohrnaschinen werden die Betriebser-
fahrungen kontinuierlich in die fteiterentwicklung der
Maschinen eingebracht, entscheidende oder bedeutende Яви*
oder Weiterentwicklungen fanden in den letzten Jahren
jedoch nicht statt.

4. Zusatraenfassung

Insbesondere bei den Tunnelbahasuchinen, aber auch bei
den IuftheDe-Schachtbohranlagen, sind wesentliche Heu-
entwicklungen durchgeführt worden bzw. befinden sich ш
Stadium der Einführung. Größere Sicherheit und höhere
Ausnutzungsgrade zeigen den E -feig dieser Entwicklungen.
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Kleinere und große Verbesserungen und Entwicklungen haben
in ihrer Sušme dazu geführt, daß von einer neuen Haschi-
nengenerstion gesprochen werden nuB« Insbesondere' die
eicherheitUchen Aspekte sind z.B. seitens der Bergbe-
hörde so bedeutend, daß vorhandene lunnelbohxnaschinen
auf diesen neuen Standard umzurüsten sind.

Bild 1

Bchrkcpfitantel iVmnelbohmaschine



•ш.

Bild 2

Hohlbohrkqpf TUnnelbohrraschine
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Bild 3

Systmtoild TtmnelbohmMchin*



Bild 4

L 35 M mittels Elevator
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Ir.g. Tejtěcto P e 1 é ř * к , YýataT»* aatrarako-
i «olůs CSSJt

2H0C!-'0CEírí rCSAYASMÍKO PROVOZU TU.-.TLCVACÍHO STROJE
DE_;AQ_V_PCDMfNKACH_OKR

throp
Plnaprerilov/ TUŽÍCÍ »troj - PPBS - byl na eé-

kleíe uaneaení feáerélnl vláéy ČSSI prs OKR takoupen
p» rozaáhlé« nebíékevéa řízeni »i finty liarmeaaann-

Pra prvé nasazení • ukelnéa harnictví т CSSI -
T OKK - byl svolen typ TTM 55 H a třaita paraaetry:

Technická_£ata

pr&m*r $ 000 aa
éélka těleaa atr^ja cca 16 •
etika atroje pro záayp р»*ТУ cca 40 •
уúhrn cca 28$ t
pohin klary 4 X 160 « ř40 kW
otířky Ыату 4,9/"in
kroutící s»«ent 1 290 kl«
prítlaxná aíla p M 200 ваг 6 400 kN
rozpírací síla - Tpřeiu 2 x 6 400 kM

- vratu 2 x 6 400 kN
pasuV aas. 1 250 «a
rezteř rýztuž-з ain. 750 xs

instalovaný výkon 330 kW »es у
23.-iar.nika

neJTětáí aíl cca 1,5 x 3,0 x 6,4 а
nejt?ž8í iíl cca 15 г
ain« paloašr 150 a
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t rise! ie.ieaí atítníí*» úk*-
1-s mtt iíléi dkel. VŮ 05 »V**ku« s vy>fcj kaaplexní teca-
nalégit raženi <H ouk^eš »úlníc» é''I * keaeni ч ufeelnj"c*
a* alaca pln»prsiil#^^!BÍ r»«leíai stroji".

Vlastní rsžb* (infeetiční) byla realizsvina na 11,p.
(-93* • ) Dolu ČSA, T« etaTeanf* aajektu "Spa jovaeí pře«
kap n* závod 3 linéŕicsľ

Lee a«2 naáaázty ŕleit le v aiatarii OKH neftyl v
aalaati ražtní tak aloftit^ a rozaáhl^ úkal *sau4 raali-
saváa.

Příprava byla vfnavána »načni ptzarnoat. Razílen'ní
kaaplaxní přípravy na «»laatl paraoniIní, tecknické, tech«
nalagické a akono«ické •• ukázalo velai prozíravé»

Tlaatní ?<а*»жеп1 рак byl« r^zi*lana na fáti přípra-
vy poáklaéu, projektu, návaíi, seuaarfl teehn-«laglek^ch
ш becpafinoatních »pátraní - prayiéenau ?/*ku«nS vyvaja-
vje atřaáiake» TOKO k. p. v« upeluprící a budaueí« raa-
lizaSnía civota«, TTUÖ Saévaniea, AM k.Jl.a. a a další«!
arganiiacaei. Haallxaca ražby veetné prípravy • sabaipa-
«ani po atránca káiravé • peraanální, tacknické, techna-
lagické a* p« akanoaickou byla svěřena TOKO k.p. a^lníau
závodu 21 v Karviné, kéa pra tuta prableaatiku byl tří«
sen aaaaatatnj1 utvar«

ftízaní a zabezpelevání ilkalfl pPaaahující гашвс кап*
oarn«vék* parníku TOKO lajiitavala řídící kaaiaa ОЯ РКЪ.

Jaání« g nejiiTainÄjiicb razhaénutí u TOKO DZ 21 byl
vjbSr fákladu buaaucí *шИку, Km tiklaá» vj41eá"kU a éřl-
vějlíe *aví4*ní« »avé taokniky pri raianí v karvinské
•slasti revíru byla vybrán» rasitská «sá<k« •• Huldavy*
Hlavnía kritéria« byl přístup к »své Ueluiios. Byly prs-
vaéany p«k«T«ry • «tisu »sáéksu, м vlaei sřséáky, par«-
4a • raéinn^ei příslušníky. 041» prsbtU v/b«r éallíba
nutnék« ptrssnálu v prsfssle» «smiek^o«, stra jmi ев ( sls-
ktrs • psasea/ob« fspnré « Т О О byl vytvsřsn tak rsssábiy
kalaktiv sbslubujísí 1 prsssviltl. Pra třies*na/ pravá»
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RÍfcŮ ŕľii i* Ив. a t ř9 j i .

Pf ?Р?.*

Obvykle prc-fily pfeif *al v CKS aeiov*lují

sentáz t*k г*г*гг«й&<» zařízeni,, 2 tsise «iv*áu byly vy-

fcuásváay tST. nívřsná eentižní « startovací ieaera v

celktré ééle* cca ľX) в. 7 tretet« pro-starve* ísyla prs

• ečen« 1. tiž» *ent4Že esřítení seat*?ííjícíka:

• ) z vlMtníkt PFRS - T?M 55 й

Iř) teniru vyreeenéh» v ČSSÄ, vyaavenek« fírasu De»a..j

e) nívřau, konatru«v«néh» a v/rtben&xe v Č3SK s tf c sí-
ni cic »u peaaci U - D

i) t« zařítení etaTeniitř ?8. i »ahraniřaí

e) áreWná aeefeanizace rtzvtýck

f) ra»ezpe?eTacíaa zeMzení

A. PRVKí KASAZINÍ PPRS

a) Zá.-.laéní úíaja

éélíM. ražay

«élka náeěkov* řáse

zakálení aantážř

zuúráEení atroje • * ctartovtcí
kaaory

zahájení ravrtavací fáze

zakájení r*žby s plným ватёае«

ražený profil КС 9 í a

vyztuž P 28, razteS Ot75t pažení

1

5.

19.
22.

1.

2S,

»03

195
11

12
2

7
2«

0МГ2

a
•

. 1983

. 1S83

. 1S84

. 19*4
•2

- TOCD

P# ukončení santiže resá^lena aa fázi 1 - 11 a

paatupný» prqťlušvvínía návěsu т závíalesti na eel-

се »yraženéka díla т ucelených f:A'r.ícb celcíck.

Zahájeni ražby byl» u«o2n?na vytvc;\ r.ía snergovlaku,

Tle Ctné ke pa kalejíck. Tat* Mieni *yl* vynucen« ne-

aoulaaaa éélky eauataTy fc»aor (cca ICO a) • celkové

4élky eeantaraaák» PFRS a konpletaía пат»зеа (285 • ) •
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; и-э»1кл1я v fc»mi ласк e pevnesti «• 100 3ľF*s

T Í si pna T -.irrvrri et;* - á95 a J. a« v »atravsk<!« aou-

írstľX, v« .• .-.•.• гай-J t čás»i peruvskýck vrstev aápaéní*

sa?re* «ч.„ s'isŕievfxiaíi a • afsky'a k»ri::*:tt.ea Otaka-

ra.. T eb_,äst.i r-ažtey j« vyvinuta •ntiklináini struk-'

tur«, pravé kfíái» p»2v»lr.é (staucáflí 2~je), v l.*vs»

vrsť/y äluseoe ptsaeřeny (klssiní vrst*-? 13—15") **

lekali ty Hlul»inské perucky, Ravazuje v^rasná synlcli-

nilni struktura - Hluftinsicí »yiucliaáia.

ika - pŕeipckla«:

Ánenaki perucka - 70*, výška ak*k.u Ъ «, iířka pás«« 6 m

Hiu'.inskó p«ruck« - 65*, fklea 10 a, iířka 7 a

Perucka "O* - íC-7Oe, i i ika 10 я

Ye ekutečntati •• getl^gické píruc.y prejevily jak» vy-

ktjené pukliny гпабп? napřímené. Riíbu таак znaénř »vliv-

ň«valy kus té tektonické l in ie . Z fe;edi«k& ckevání k»rnin

a jejich vlivu na j»rů»ík rsžky lzs pe«faínky razť*lit na

ataniariní - ražka »rokíká sauviale *«z pctřeby aplikace

4*provoin^ck tecknelagií a na neatanáartní - tvoří ae

epentálné TÍcevýlaey, strej nelze «přít éo кокЛ « í la, ktjr-

nina aaaovunř vypaéáví ze stropů, boku ne »o čelby a !»1 »ku-

je року» vrtací alavy, zalepuji se l»psty klavy.

fáze-obiokí p»at.a 0 post.a/den vyк»л
аЗ/al/a

ná»ěk»Tá 2-5/M 200 5,77 4,4
dpln^ návřa 3 •••
pr»v.'<-9/«4 405 «,07 4,44
4ea.Pr*T.9/t4-í/t5 1202 Ш,19 4,59
c»lk.2/«4-</« 1107 7,64 4,54

ctlkav^ca príaěrn^ck paatupu nestániarénlai
j« patrné s takultk aíaíčnica paatupui

19t4 sáfrl ( I , - C.Tt 3,11
řljta 24,5 3,42 1,5<
liatapai 10,- 3,<4 2,34
pr»siiu« 35,- 4,24 2, Л
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1915 l*«en
ünor
březen
du »en
icv*ten
Serves

*»3VJ

91
110

1«
264
207
202

9 s 0
,**
,5
»~
.-
.-
.-

standardní podalnky se dostavily
• »d 3«í-p«««ínky

1/85 standardníJ nestandar.

Á/ШЧ standardní
*' 7 nestandar.

e/-« standardní
3 nestandar«

&/xS standardní
• / # p nestandar.

raž.dny

ia
22

16
3

15
23

Celk.iri-VI/e5 st. 55
neat. 23

ražen«

30
165
264

192,5
14,5

119
13

S75.5
192,5

e) Zkadnocení grvník« nasazení

ä» »я tu5 á/m
6,50

7,25

9,75
11,17
10,19

11,13
v «ŕszas
a 0 p«st

a/den

15,00
9,16
11,17

12,03
4,13

12,60
6,50

12,2»
a,37

vyk.a3/k
3,4*
3,19
5,04
6,0«

5,65
6,16

1915:
. výk«a

аЗ/kl/s

7,*5
4.73
..0.

6,21
2,57
6,54
3,33

4Í3

Vieckny přípravné pr-ce, p»9t;pné «entáže a p»či-
teíní ražaní s neúplným komplexes v nsrasilníca ••mins»
v^ca podaínkáca zvliíli pracevníci k.p. TOU) sp*leS-
ni s ťal-Hai e«»*rn^ai organizace«! kancernu velai
dobře, • Seal svéiií soustavný předstih «proti schvi-
lenéau haraonsgrasu, představující к ЗО.6.19Л4 vyraže-
ní 100 ba přektpu nuvíe. T tét« fázi >yl* speleklive
•věřen«, že p* ««sazení uplnýca teeanickýck pvdaínek
bude aožné v nereálníce,tzv. standardních aornin«výca
р«вёгеск nejen dosáknout, alt i překračovat průaěrnié
4*nni p«stupý, zakotvené jak« výstupy v plineca přís-
luinjck likalu RTI.

Baženi «4 pačitku III. kvartálu 19*4 pr«»íkal« v aia«-
ŕidae «»tlín^cli anaaálvfca «e«l«sickyck p«taínlcich,
které n«»yly pr«jekt«a př««p«kládiny. Ge«l«g«vé i pr«-
jektanti pPeApekládali ražení vesaís v n«r»áIní uleže-
ných a neperuienýea jllevcích, prach«vcich a pískov
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e í c f e t y.-ip'sir.*- 'ft- f ' ŕ / j < s ••••/.ttk " H f - Г *»s? K » ' ť. > ••

«als, sľ jee • Bspfeéj»**:!***»*' pása« fcerskéh»
r-j-.ín;:te eeustaveu *í*».'.iée í rižEýcte ravinách, které sp«-
ipíní e l**in»van»u struktur»« seáiesntérníck fc«rninf

s f
i.ní « t» nejen -?e'8tr*i»u • ¥»cicb i l l « , «le ř««t© i
« vrtací kl»v«u »tr&je. Tv''t« »nenálxí peimínky f r* тъ-

Sení rOä«*cí .PPRS hyly pst-рггег.у řeeoa <*»ácíck i e*kr»níí"
••:;cfe efeitfernílríi « j»r8c»vníck eiaipin. Jténá mt s ie • sekun»
sírni r»zružení h«rnia, které «jiůselií j»»ist«tn*u гш*г.и fy-
E3 VŔir.e-»eck»nicicýcte vlaatn»stí h*rnitt*Téh* »«SÍTU jek»
:.;:Li.u, ve kterém se pr*véáí r« ž b» ťulr.ífe» tfíl*. Raženi se
t- 4y t,-«! p#?»tku I I I . čtvrt let í 19*4 řr«TÍéSl* «ž 4* úntrm
íl-i.^ v stenř psruíersýc» feeriaift, které «bjektiTnS »еиш*£н#-

m z H*j »ivozenjřcb Týiĉ nů a pM»«s&. D#chízele
íeevjH»MUf zejaén« »»«i ft fře< rrtaeí
»tevŕeaé čelby i«te«b«valy i « Ж •,

Í - 11 a. Pŕeste&e ihnei >• тzniku »»tíží byl« рг# zle?-
i «ní eituace p*«n.iknut* řaéa »»atřeni, na jejich aávrbu
& res l i zac i ее p»«í le l i г»vněf spec ia l i s t i »ibarn^ch er-
«anizací • ústeyfl, i » i l » т l iet»peiu 19Í4 к aeJTětií»u
г.*ет^1«ши, který »cel* zakl»k»val pahyk rrtaeí hlavy. Pfi
jeh« l ikviáaci, která trral* t ř i týiny, »ueel být etraj
couvnut, é»m»ntevín* níkalik krufiô yýztuže, вготе4епа ruč-
ní oťtSžení 100 v»zfi harniuy a zajištění • vyplnSaí •víee-
výl<mu l»et*r.em. Teprve vytváření UMPléh* atrapu é« pfei-
p«lí raž»y, hýla pak é*ále paetupavia» krátký«! úseky e •-
kaažitý« řejiitoviníai tvářících »e «eníích naivý.lamu. T
t w t t abé.»í hyl ne j€u lež í te j l i dkal úapeinS vyvéat PPKS
z tobet« páe«a. Realieace nutných <«pr«v«iných technala-
gíí, nezaytných prt zaj i i těaí čel»y « vyplňevámí vznika-
j í c ích raseáhlých víeevýlaeů «aeseval« trvale ««stu« rař-
hy v tak«v« «íř«, £• i««ai«aí sláBVvaj^ch »ruairaych в«а>
tupü v prufcihu r«ku 1914 * pa*ítk«m r«lcu 19t5 hyl»K:*U

1L—-._
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znemožněn*. Teprve ? závoru rally, v pru»ěhu 3-»/t3 by-
ly podmínky pře ražbu PPRS podstatně příznivější, takž«
umožňovaly dosahování »linovaných parametrů.
Na závěr je tedy možno к plnění plánovaných cílů ověřo-
vacího provozu konstatovati
1. Úspěšně »yla zvládnuta eolá operace přípravy nasazení

transportu montáže a rozběhové fázo ražby»

2. Plánován/ postup 12 a/4 a výkon f аЗ/Ы/sa byl dosažen
a »yl» prokázáno, že tyto parametry jo možno dosahovat

pouze v tzv. standardních podmínkách ramení.

3* У pruo*hu ražby v obtížných a nestandardních podmínkách
»yla připravena, realizována a ověřena řada doprovodných
technologií, umožňujících překonání obtížných úseku raž-
by PPRS. Zejména použití baleného rychletuhneuoího beto-
nu, kontaktní, konsolidační a stabilizační nástřiky su-
chou i mokrou cestou, vytváření laminátových, Si ocelo-
vých stropních kola v předpolí ražby, nové způsoby ře-
šeni zařízení staveniště, poprvé byla použita vysoce
výkonná klimatizace SXWS • NSR.

4* při ověřovací r«ž»ě PPRS »yla zapracována osádka a sku-
pina techniku, která tuto novou technologii pln* ovlád-
la, včetně doprovodnýchtechnologií pro ©»tížné poemfnky.

5. Byla ověřena funkce návěsu a jeho vybavení - odtěžení,
větrání, klimatizace, odpraiování, zásyp poSvy, za»ez-
pečovaoí systém, dorozumívací systeém atd» Bylo rozhod-
nuto o jeho úplné rekonstrukci vSetně přepracování vy-
bavení pro 2. a další nasKoní.

i. Poruchovost vlastního PPBS se ukázala minimální, pouze
některé ušly - zvedaoí stůl, ochranný štít, lopaty a
závity držáků dlát vyžadující rekonstrukci.

7* L M teéy prohlásit, že technologie plneprefÍlového ra-
leai v kameni, т uhelných dolech OKR »yla úspěšně ově-
f«mm« Deapll« •• к závěru, že plný úspěch dalšíoh rwže»
M B »ude »vira uaolněa jen tehdy, jestliže »ud* PPBS
ММШ1 .
- d* důlně c*«l««iolcých »«daliiek umožňujících přijatel-
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- ft* s p p ; yř _ubé «isies
3 k*} 2ajtěí.?-aé ; Í ne jpoérc.br.* j * : * g«t elegicky«
*ea, projekci pater převést e výhle#ea rsr.ittPPRS

- пы. c-1;,' a iitlní ps.tr« s eosUteřneu těžní kapacitou,
horizontální i vertikální a 8 «obrýai »ožnostei větré-
r.í, popsání klimatizace.

Pre i'spetín^ provoz «ueí b^t ё*.1е гьjištěn»:
- ^roveiení potřehí^ch e>prav s úprav PPKS as sákla«S EÍS-

ksnýcfc ekučenestí

- prove«euí úplní rekenstrukee návě»u tj. «oetu, pl»iía,

girleni, zřízení ioplňktvé technologické plošiny

ní kvalitních e spolehlivj-ch 8tnju pre ň

- --v:-она eot:>.6n^eh h«ot v Č3SF - salketonu, kenseliéaS-
::í, etftsilizační, t í sníc í a výplňové nástřikové haetv»

- p : u i i t í únosnřjiíeh v^2tuií, «inieálně víhev ř̂ stupeň 36»

B. ViCďdé NASAZSÍíí PPBS

•"•péz. ns 11. p. D03.U ČSA »yl peeecí PPR3 ražen

ch"iní Břeko_8 «e Rového pele, s.e. 5"1«

Na řš.;l8ťě poznatku z 1» nasazení »yly provedeny směnvt

~ v rr-2e5rech a proveíení квшег

- гр'.Ео* ziísyjm počvy

- ve vyeevení kolejiÄt?

- ns větrací• zařízení - 2 lutnové twhy, kazety

- zoelb reknnstruovín niv?e

- «opln^n* teefcnoletická plofiina

- použita výztuž T 36 2 PLH

- »спея GO strTJ« převeleny zaиу»lene úpravy (štít, ivžú-

i:yf vyztuž ovací kruh}

rrscpvižtě vyi»av«no stroji pro such^ в вокг^ na3třik Ali-

v& 240, -utzeeiater U SI 139 K Pionier. Byly zajištěny

potřebné jarr-streiliy pro peuíití výplňových polštářů, trans-

portních velkoobjeeových valdS, Zcela eyl z«"něn princip

é opravy záklaeního «s-teriálu na speciálních kontejnerech,

cfcsahujíeích veškerý potřeoný eateriál pr» 2 kreky.

no uchycení rezpínek z háčku na třueny.



i*O'ič n-vn. !:.-••;•-j j í. c i' ";et« nej-iíju ic «ispe-^icri v'feee. Jde e

« I J ' I ^ K , S Á S S TAS, БА5К, konaolieačfií s^íe. Spolehlivě

fcyle sožne aplikovat impertovaný SAKXET, což nelze za
řešení považovat. Rovněž chybí injektační směs, spoleh-
livě spojující rozrušenou horninu, ve vela! *okréa prostře-
dí. Pěna pro vyplnění volných prostorů pod tzv. urnHý strop
je žatí« nezískatelná. Po strance technologické realizace
lze považovat problematiku za zvládnutou.
- stejně jako jiníe v Zvrepě je i v OKR doprava voeu a ma-

teriálu rozhodující« činitele», možno říci limitem» Kon-
tejnerizace velmi poaohla, druh trakce (TI vzduch) je
zastaral/ a vyžaduje změnu.

- Fasto je slyďet požadavek po srovnání s klasickou ražbiu.
Rozhodující je potřebnost profiluj i a* Jestliže tito
potřeba objektivně existuje, je srovnání jednoznačné.
Klasicky se takový profil v OKU jeátě пегаsil, nutná
předražka т PK 12 %y trvala nejméně 2 roky (2 la), roz-
šiřování dal3í 3 až 4, celkem tedy 5 - * lat při nasaze-
ní Špičkových kolektivu. PPRS při 2. nasazení vyrazil
1 S00 a za 7#5 m?síce. Daläí komentář není nutný, jei-
tě výrazniji vystupuje potřeba koncepční projekte pater
s ohledem na možné dlouhé л navazující ražby PPRS.

- po strance bezpečnosti a hygieny práce jsou výsledky
naprosto jednoznačné. Havíř »yl zcela oddělen od celky.
Tyaizely dřezy pádem horniny, taktéž ostatní, na čelfcách
časté neg. jevy se u PFRS nevyskytují« Nebyl zaznamenán
žádný těžký úraz, úrazy charakteru "ostatních*jen u dopravy.
Kultura práce je na vysoké úrovni, 8 klas. raž>ou nesrovna-
telná. Hevyekytl se ani jeden požadavek na převod к jiné
práci - jev u klasických ražeb témSr každodenní«

P» této stránce je přínos nejvýraznější. Jindy obtížně
ebhajitelná nová technika si v OKR vydobyla své místo, jis-
ti i sásluhou kolektivu vedeného člene» ÚT KSÖ, hrdinou soc.
prác« s« HuiSarou a také kolektivu THP, kteří ražbu zabezpe-
čují. Hěkelikrát byl« vedoucími,politickými a hospodářskými
pracovníky «durazn&n«, ie ralba e PPRS je realisae« TTR v pra-
xi, kdy lte hmatatelní předvést, jak dobrá a dobře nasaiená
technika <ilá iobrou propagaci hornictví«
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