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Abstrakt: 

 Při hlubinné těžbě nerostů z hloubek 800 až 1200m platí nařízení dle vyhlášek č.415/2003 Sb. 
a 571/2006 Sb., pro svislou dopravu. Dle vyhlášek je nutno v rámci dvouletých komplexních prověrek 
provádět úplnou diagnostiku subsystému. VŠB - TUO FS a FMMI splňují a realizují výše uvedené 
požadavky. 
  

1. Úvod 
 V abstraktu jsou uvedené hlavní vyhlášky platné pro svislou dopravu hlubinných dolů v České 
republice.  

 
2. Rozsah  

 Komplexní prověrky těžních zařízení (TZ) jsou prováděné v dvou-letých intervalech. Součastí 
povinné dokumentace pro prověrky je předložení měření dynamiky subsystému dopravní nádoba – 
jámová výstroj.  
 
 2.1. Požadavky 
 Přímost pevného vedení dopravní nádoby se ověřuje před uvedením nové nebo 
rekonstruované jámy nebo její části do provozu. V jáme s rychlostí vyšší než 8ms-1 se přímost 
pevného vedení dopravní nádoby také akcelerografickým měřením vodorovného zrychlení nádoby 
v čelním i bočním směru. Akcelerografické měření se opakovaně provádí alespoň jednou za dva roky. 
Nejvyšší dovolené čelní vodorovné zrychlení je 5ms-2 nejvyšší dovolené boční vodorovné zrychlení je 
8ms-2  . Při překročení uvedených hodnot určuje závodní dolu opatření ke snížení zrychlení pod tyto 
hodnoty. Při zjištěném zrychlení vyšší než 8ms-2 u čelního zrychlení nebo vyšším než 10ms-2 u 
bočního zrychlení musí být provoz v jámě až do sjednání nápravy zastaven. Hodnoty vodorovného 
zrychlení pro hodnocení stavu přímosti pevného vedení dopravní nádoby stanoví příloha č.5 vyhlášky 
č.415/2003 Sb. 
 
 2.2. Měřicí zařízení 
 Pro akcelerografická měření se používá speciálních snímačů zrychlení. Souběžně s měřením 
zrychlením se zaznamenává i odpovídající hloubka v každém okamžiku měření a to s tolerancí 0,5m. 
Záznam polohy při měření je možné pořídit např. opticky se zaznamenáváním průjezdu kolem 
očíslovaných rozpon v jámě. Nezbytným požadavkem na použité měřicí zařízení, které vyhodnocuje 
velikost měření je odfiltrování zákmitů (interferenci) na pořízeném záznamu. Možným příkladem 
používaného zařízení je zařízení podle níže uvedeného blokového schématu (Obr.1). 
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Obr. 1 Blokové schéma měřícího zařízení 

 
 2.3. Záznam měření 
 

 
Obr. 2 Záznam měření 

 
 3. Závěr 
 Měření dynamiky nádob zvyšuje bezpečnost provozu nejen pro jízdu osob nýbrž i pro těžbu 
nerostů a dopravu materiálů. 
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