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Podzemno pridobivanje premoga ima dolgoletno tradicijo. Na začetku se je premog pridobival na preprost način, 
delo je bilo ročno, delovni pogoji so bili težki in prav to je botrovalo tudi mnogim delovnim nesrečam, ki so se 
prepogosto končale s težkimi posledicami. Količine pridobljenega premoga so bile v primerjavi z današnjimi majhne.

Po drugi svetovni vojni so potrebe po premogu močno narasle. Da bi lahko bili kos povečanim potrebam, so začeli 
razvijati moderno rudniško opremo, s tem pa tudi moderne odkopne metode. Pot do te stopnje je vodila skozi ne-
nehno vlaganje v nove stroje, tehnologije in metode, zaposlenim pa je nudila kar največjo stopnjo varnosti in dobre 
delovne pogoje pri opravljanju njihovega dela.

V učbeniku Pridobivanje in transport v podzemnem rudarstvu je na začetku predstavljena izdelava jamskih prog, 
ki v veliki meri vpliva na racionalnost proizvodnje premoga. V Premogovniku Velenje neprenehoma uvajajo nove 
postopke tako v procesu izgradnje jamskih prog kakor tudi v procesu izgradnje drugih podzemnih prostorov. V za-
dnjih letih intenzivno uvajajo sidranje kot dodatni podporni element pri izdelavi jamskih prog, potrebnih za proces 
proizvodnje premoga. Predstavljeni so različni tipi rezalno-napredovalnih strojev za izdelavo jamskih prog. V nada-
ljevanju učbenik opisuje odkopne metode v podzemnem rudarstvu. Poudarek je na rezalno-pridobivalnih strojih za 
pridobivanje premoga na širokočelnih odkopih, pri katerih uporabljamo stroje z dvema rezalnima bobnoma.

V drugem delu učnega gradiva je predstavljen proces prevažanja mineralnih surovin, ki je izjemno pomembno podro-
čje v podzemnem rudarstvu. Opisane so transportne naprave za odvoz premoga s pripravskih in odkopnih delovišč 
na površino. Poudarek je na različnih tipih naprav za prevoz materiala (verižni transporterji, transporterji s trakom, 
drobilci) ter ljudi na delovišče (viseča dizel lokomotiva, sedežnica za prevoz ljudi, izvažalne naprave na površino). 
Prav tako je podrobno predstavljen izvoz nakopanine preko vertikalnega jaška. Kot primer je podan jašek NOP 2 
(Premogovnik Velenje).

Oglej si video rudarske himne 6Pack Čukurja, ki jo je velenjski raper posnel 400 metrov pod zemljo.  
Katere naprave, opravila  prepoznaš v tem videu? http://www.youtube.com/watch?v=Cm9-56wSm2Q

Oglej si tudi virtualno predstavitev Premogovnika Velenje. Kateri deli premogovnika so prikazani? Katere naprave, 
opravila prepoznaš? http://www.rlv.si/si/VRRLV/nacrt.html
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Izdelava etažnih jamskih prog v rudarstvu je slonela na stoletnih pridoblje-
nih izkušnjah in je šele v zadnjih nekaj desetletjih znanstveno podprta. V 
Premogovniku Velenje so v zadnjih letih ogromno znanja, truda in sredstev 
vložili v razvoj tehnološkega procesa za pridobivanje premoga, pri tem pa 
so nekoliko zanemarili razvoj novih tehnoloških postopkov in opreme za 
izdelavo jamskih prog. To še zlasti velja za etažne jamske proge.

Razvoj tehnoloških postopkov za izdelavo etažnih jamskih prog se je hitreje 
premaknil, ko je razvoj odkopne opreme dosegel svoj vrh. Vpliv stroškov 
pri izdelavi in pretesarbi jamskih prog na ceno celotnega premoga in tako 
pridobljene energije v Premogovniku Velenje ni zanemarljiv. Zato so začeli z mehaniziranjem pripravskih delovišč, 
uvajanjem posodobljenih tehnoloških postopkov pri izdelavi etažnih jamskih prog, optimizacijo uporabljene opreme 
in humanizacijo dela.

Jamske proge izdelujejo strojno in so podprte z jeklenim ločnim podporjem (v nadaljevanju JLP) K 24. Vse proge 
je treba skrbno izdelati, podpreti ter obdati s protipožarnim izolacijskim plaščem.

»etažna jamska proga«
jamska proga, namenjena za 
kasnejše mehanizirano odkopavanje 
odkopne plošče (dostavna in 
odvozna)

»jekleno ločno podporje (JLP)«
podporni ukrep z jeklenimi loki pri 
izdelavi jamskih prog

Slika 1: Jamska etažna proga v Premogovniku Velenje
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Za podgradnjo stabilnih jamskih objektov se uporablja JLP, tip TH 34. Profili 
jamskih prog z JLP TH 34 ostanejo enaki, prav tako dimenzije. Največja raz-
lika med JLP K 24 in TH 34 je v teži na tekoči meter segmenta:

 JLP K 24 – 23,67 kg/m'

 JLP TH 34 – 33,90 kg/m'

Vgrajevanje jeklenega ločnega podporja TH 34 poteka strojno, s pomočjo podajalnika panelov in lokov, s katerim 
manevriramo v vse smeri v pravilen položaj lokov pred vgradnjo. Sam tehnološki ciklus izdelave prog ostane nespre-
menjen in je enak kot pri podgrajevanju z JLP K 24, prav tako profili jamskih prog ostanejo nespremenjeni.

Zakaj se uporabljajo »težki« 
loki? Pojasni, kako vpliva 
uporaba »težkih« lokov na 
humanizacijo dela.

Slika 2: Vgrajevanje JLP TH 34 s pomočjo podajalnika
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2.1 PROFILI ETAŽNIH JAMSKIH PROG, PODGRAJENIH Z JEKLENIM 
LOČNIM PODPORJEM

Izbira ustreznega profila jamske proge je odvisna od namena proge in 
hribinskih pogojev v okolni hribini. Zaradi prehoda na visokoproduktivne 
odkope in uvajanja odkopne ter odvozne mehanizacije večjih dimenzij je 
težko zagotoviti potreben prostor za elektro-strojno opremo, za potrebe 
prezračevanja, transporta materiala, varnih pohodnih poti itd. Glede nosil-
nosti je najugodnejši okrogli profil, pri katerem so napetosti enakomerno 
razporejene po celotnem obodu. Ta oblika proge najbolje prenaša velike obremenitve in je primerna za uporabo v 
težjih geomehanskih pogojih. 

V Premogovniku Velenje najpogosteje uporabljajo: 

 modificirane profile MP1, MP2 in MP4 za etažne proge,

 povečan razširitveni profil RP za razširitve v progah in izdelavo komor. 

Od česa je odvisna oblika 
profila jamske proge? Razloži, 
zakaj okrogel profil najbolje 
prenaša napetosti hribine.

Slika 3: Šestdelni MP1 profil

Slika 5: Osemdelni RP profil

Slika 4: Sedemdelni MP2 profil
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2.2 TEHNOLOGIJA IZDELAVE ETAŽNIH JAMSKIH PROG

Osnovna funkcija etažnih jamskih prog je zagotavljanje varnih prostorov, v katerih se odvijajo aktivnosti, potrebne 
za pridobivanje premoga (dostava materiala, odvoz nakopanega premoga, prezračevanje, odvodnjavanje in drugo). 
Temu primerno mora biti izbrana tehnologija izdelave, ki temelji na zaporednem izvajanju izkopa in podgrajevanja.
Tehnološki postopek izdelave etažni jamskih prog sestavlja več delovnih faz, ki se delijo na glavne in pomožne.

Glavne delovne faze:

 strojno rezanje in nakladanje premoga,

 vgrajevanje JLP in opaža,

 sidranje oboda proge in čelne stene,

 izdelava izolacijskega plašča.

Pomožne delovne faze:

 dostava materiala,

 daljšanje oziroma krajšanje verižnega transporterja,

 daljšanje prezračevalnih cevi,

 daljšanje viseče tračne proge,

 dodatno privijanje matic,

 ostala dela,

 merjenje konvergence.

2.2.1 Strojno rezanje in nakladanje premoga

Rezanje premoga poteka z rezalno-napredovalnim strojem. Ta ima na rezalni 
ročici nameščeno rezalno glavo, ki se premika od temena profila proge v ho-
rizontalnih pasovih proti srednjemu in talnemu delu profila proge. Rezanje 
poteka v treh fazah. Najprej se začne izrezovanje zgornjega, nato srednjega 
in na koncu spodnjega dela profila proge. Rezanje poteka v dolžino enega 
odseka, katerega velikost je odvisna od hribinskih pogojev in stanja čelne 
stene. Giblje se od 0,8 m v močno rušljivi hribini do 1,2 m v srednje rušljivi in 1,5 m v malo oziroma nerušljivi hribini. 

Odsek sestavlja več okvirjev JLP, katerih medsebojna razdalja je prav tako odvisna od hribinskih pogojev in se giblje 
med 0,3 m in 0,75 m. V Premogovniku Velenje rezanje običajno poteka v odsekih po 1,2 m, z medsebojno oddalje-
nostjo med ločnimi okvirji 0,4 m. Vzporedno z rezanjem premoga poteka njegovo nakladanje. Premog, ki pada na 
čelo delovišča, se s pomočjo nakladalnih ročic nakladalnega pluga naklada na transporter rezalno-napredovalnega 
stroja in od tam na sistem odvoznih transporterjev, nameščenih ob levem ali desnem boku proge.

Preko transporterja na rezalno-napredovalnem stroju se premog presipa na odvozni transporter. Od tu naprej odvoz 
poteka kombinirano: najprej običajno, z uporabo enega ali dveh zaporedno postavljenih verižnih transporterjev, 
naprej pa s transporterji z gumijastim trakom. Uporaba verižnega transporterja na začetku odvoznega sistema je pri-

Kako poteka rezanje premoga 
na pripravskih deloviščih? 

Katere so osnovne delovne 
faze?
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mernejša od gumijastega. Če prihaja do večjih deformacij odvozne trase in s tem premikov delov konstrukcije traka 
v horizontalni in vertikalni smeri, jih verižni transporter, za razliko od gumijastega, dokaj dobro prenaša. 

Slaba stran verižnega transporterja je zelo neugoden sistem daljšanja, ki ga 
je treba izvajati po vsakem napredku delovišča v dolžini 2 m, kolikor znaša 
dolžina enega žleba. Posledici daljšanja transporterja sta diskontinuirano de-
lovanje celotnega odvoznega sistema ter potreba po obložitvi več delavcev 
(strežnikov jamske mehanizacije) na presipna mesta. 

Danes se uvajajo novi tipi transporterjev z gumijastim trakom s kontinuiranim daljšanjem. Njihova posebnost je po-
vratna postaja, ki jo lahko mehanizirano izvlečemo na račun rezervne gume, ki se nahaja v posebni natezalni postaji, 
s tem pa se transporter kontinuirano daljša.

2.2.2 Vgrajevanje JLP in opaža

Vgradnja JLP je pomembno in zahtevno opravilo, ki močno vpliva na hitrost napredovanja izdelave proge. Danes sta 
v uporabi dva načina vgrajevanja JLP, in sicer ročno ali strojno s pomočjo podajalnika ločnega podporja. Kot primer 
naj navedemo, da v Premogovniku Velenje prevladuje ročno vgrajevanje. Na ta način v povprečju izdelajo 86,2 % 
etažnih prog. 

Tehnološki postopek podgrajevanja sestavljajo naslednje faze:

 Ko izrežemo zgornji del profila v dolžini enega odseka, premaknemo nosil-
no tračnico, ki mora s sprednjim koncem segati do čela delovišča. Tračnica 
je na dveh mestih pritrjena na že vgrajena okvirja ločnega podporja. Nanjo 
namestimo stropni del osnovnega ločnega okvirja in ga po obodu tesno 
založimo z lesenimi kladiči (hrastove deske debeline 4 cm, 7 cm ali 10 cm).

 Ko izrežemo srednji del profila, vgradimo stojke osnovnega ločnega okvir-
ja in jih tesno založimo z lesenim opažem. Nato je na vrsti vgradnja vme-
snih stropnih in bočnih stojk ločnih okvirjev, katerih število je odvisno od 
dolžine odseka in gostote podgradnje. Po opravljeni vgradnji umaknemo 
nosilne tračnice.

 Izrezanemu talnemu delu profila sledi vgradnja talnega loka osnovnega ločnega okvirja, ki ga praviloma tesno 
založimo z lesenim opažem. Sledi vgradnja vmesnih 
talnih delov ločnih okvirjev, s čimer je podgradnja jam-
ske proge v dolžini enega odseka zaključena.

Če je postopek vgrajevanja ločnega podporja meha-
niziran, je poleg vgrajevanja ločnih segmentov meha-
nizirana tudi faza dostave materiala (ločno podporje, 
objemke, veznice, les …) do delovišča, pri ročni pod-
gradnji pa obe fazi ostajata nemehanizirani.

»presipno mesto«
presip premoga pri transportiranju 
z enega transporterja na drugega

»čelo delovišča«
slepi del delovišča (hribina ali 
premog)

»opaž«
hrastov les pri podgradnji jamskih 
prog (dolžine 1,2 ali 1,5 m)

»talni lok «
lok v spodnjem delu obroča JLP

Slika 6: Podajalnik lokov pri strojnem vgrajevanju JLP
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Namen zalaganja z opažem je:

 preprečevati padanje zdrobljenega premoga v notranjost profila,

 izolirati profil proge pred prepihovanjem zraka skozi premogove razpoke in s tem odpraviti požare endogenega 
izvora,

 porazdeliti točkovne obremenitve vgrajenega podporja čim bolj enakomerno po celotnem profilu jamske proge.

Kot opažni material se uporablja predvsem les. Gre za hrastove deske različnih debelin, odvisno od lastnosti hribine. 
V Premogovniku Velenje se največ uporablja lesene deske debeline 4 cm in 7 cm.

Sidranje bomo obravnavali v poglavju 2.3.

2.2.3 Izdelava izolacijskega plašča

Z izolacijskim plaščem preprečimo oksidacijske procese kot posledico reak-
cije kisika s premogom in s tem pojave požarov endogenega izvora. Hkrati 
pa z njim dosežemo večjo stabilnost jamskih prostorov, ki se kaže v utrditvi 
premogovega sloja, ter enakomernejšo porazdelitev obremenitev po celo-
tnem obodu proge. 

Izolacijsko oblogo sestavljajo:

 opaž – preprečuje vdor premoga v delovni prostor in omogoča zapolnje-
vanje praznega prostora med opažem in hribino;

 obodna čepa – zaključita dolžinski odsek izolacijske obloge in v fazi vgrajevanja polnila preprečita iztekanje zmesi 
vode ter polnilnega materiala iz opažnega prostora;

 talna čepa – zapreta opaž v tleh vzdolž celotne izolacijske obloge in v fazi vgrajevanja polnila preprečita iztekanje 
polnilne zmesi iz opažnega prostora;

 polnilo – zapolni razpoke ter odprtine v premogovi steni, utrdi hribino okrog jamskega prostora in enakomerno 
porazdeli hribinske pritiske na vgrajeno podporje. 

Tehnološki postopek izdelave izolacijskega plašča sestavljajo naslednje faze:

 priprava delovišča,

 izdelava tesnilnega opaža iz tankih lesenih deščic,

 izdelava talnih in obodnih čepov,

 izdelava ometa opaža,

 zapolnjevalna dela.

Tesnilni opaž je izdelan iz tankih (5 do 8 mm) desk iglavcev, nabitih na opaž osnovne podgradnje. Ker predstavlja opaž 
podlago za omet, morajo biti vse odprtine v opažu dobro prekrite, posebej še okoli objemk ločnih segmentov. Talna 
čepa sta izdelana iz mokro vgrajene malte v jarek, izkopan v tla ob stenah jamskega prostora vzdolž celotne izolacijske 
obloge. Globina talnega čepa mora segati pod nivo talnega roba bočnega loka. Obodna čepa omejita začetek in konec 
predvidenega zapolnjevalnega odseka. Obodni izkop mora segati do kompaktne oziroma nerazrušene hribine, ki jo je 
treba opažiti z lesom in zapolniti z gosto malto. Razdalja med obodnima čepoma je odvisna od geomehanskih pogojev.

»izolacijski plašč«
obloga iz pepelnih mešanic po 
obodu jamske proge, s katero 
preprečimo oksidacijske procese

»polnilo«
tekoča zmes iz pepela in vode za 
zapolnjevanje praznin za opažem 

Opiši glavne delovne faze 
izdelave izolacijskega plašča. 
Kateri je po tvojem mnenju 
glavni namen izdelave 
izolacijskih plaščev v jamskih 
progah s premogom?



2 IZDELAVA ETAŽNIH JAMSKIH PROG

15

Omet opaža zapre opažni prostor in prepreči iztekanje polnilne mase v fazi zalivanja. Gre za mešanico malte iz 
elektrofiltrskega pepela, pri čemer mora biti zmes dovolj gosta in lepljiva, da zagotovi njeno zadostno oprijemljivost. 
Nanašanje poteka strojno, s pomočjo stroja za omete.

Slika 7: Izdelava klasičnega izolacijskega ometa

Slika 8: Shematski prikaz tehnološkega postopka izdelave izolacijskih plaščev

Po izdelanem ometu opaža in njegovi zadostni utrditvi se začnejo zapolnjevalna dela. Pripravljeno polnilo je treba 
po cevovodu jamskega oziroma zunanjega zapolnjevalnega sistema vtisniti v prazen prostor med opažem in hribino. 
Polnilo je običajno zmes elektrofiltrskega pepela ter vode, obeh v utežnem razmerju 50 : 50, kjer ima voda le vlogo 
transportnega medija in aktivatorja vezivnih lastnosti. Zapolnjevalna zmes se potiska po predhodno vgrajenih injek-
tirnih ceveh do najvišje točke praznin za opažem izolacijske obloge, od tam naprej pa gravitacijsko zapolnjuje nižje 
ležeče praznine. Del vode se pri tem porabi v kemijski reakciji vezanja materiala, del je ostane v materialu, višek pa 
se izloči.

Legenda:
1. JLP
2. opaž osnovne podgradnje
3. leseni opaž izolacijskega plašča, deske d = 5–10 mm
4. omet iz malte D
5. obodni čep iz malte D
6. opaž obodnega čepa, deske d = 5–20 mm
7. polnilna cev iz alkatena
8. polnilo izolacijskega plašča - malta M50
9. talni čep iz malte D
10. nasutje
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2.2.4 Dostava materiala

Z vidika učinkovite izgradnje jamskih prog je dostava materiala do čela delovišča najpomembnejša pomožna delovna 
faza. Material in opremo, potrebno za nemoteno izdelovanje jamske proge, do delovišča dostavljamo z različnimi 
transportnimi sredstvi. Transport materiala, od deponijskega mesta pod jaškom do deponijskega mesta pripravskega 
delovišča v jami, najpogosteje poteka s pomočjo viseče dizel lokomotive. Od tam do priročne deponije v progi blizu 
čela delovišča pa prevoz poteka z ranžirnim vlakom. Do čela delovišča poteka transport s podajalnikom ločnega 
podporja oziroma ročno, če uporaba podajalnika na delovišču ni predvidena. Za pripravsko delovišče je optimalna 
oskrba z materialom ključnega pomena. Zastoje na delovišču lahko povzroča tako premajhna količina materiala kot 
tudi prekomerne zaloge.

2.2.5 Ostala pomožna dela

Med pomožna dela prištevamo vse pomožne delovne faze tehnološkega postopka izdelave jamskih prog. Najpo-
membnejša med njimi je prav gotovo dostava materiala, med ostale pa spadajo:

 Daljšanje transporterja: Daljšanje verižnega transporterja poteka skladno z napredovanjem pripravskega delovišča 
(vsaka 2 m, kolikor znaša dolžina enega žleba). Daljšanje gumijastega transporterja s kontinuiranim daljšanjem pa 
poteka vzporedno z napredovanjem pripravskega delovišča, vsakih 25 m je treba dodati nov kos transportnega 
traku in vgraditi pripadajoče dele konstrukcije.

 Daljšanje prezračevalne cevi: skladno z napredovanjem delovišča je treba podaljševati tudi zračilno cev. Ta je lahko 
od čela delovišča odmaknjena največ 8 m.

 Daljšanje viseče tračne proge: viseča tračna proga je namenjena prevozu z visečo dizelsko lokomotivo, ranžirnim 
vlakom ter podajalnikom ločnega podporja. S prvima dvema poteka prevoz po eni tračni progi, s podajalnikom 
pa, zaradi njegove večje stabilnosti, po dveh. Daljšanje poteka na vsaka 2 m, kolikor znaša dolžina posamezne 
tračnice.

 Dodatno privijanje matic: po vgradnji JLP se zaradi uleganja jeklenih lokov sila v veznih elementih (streme, pas, 
matica) zmanjša. Zaradi zmanjšanja nosilnosti lahko pride do popuščanja podporja že pri manjših hribinskih priti-
skih. Zato je treba po preteku 24 ur matice dodatno priviti.

 Merjenje konvergence: služi spremljanju sekundarnega napetostnega stanja med izdelavo jamske proge. Najpo-
gosteje uporabljena meritev konvergence je uporaba sistema treh točk, kjer je z razdalj med njimi možno določiti 
spremembo velikosti profila jamske proge.

 Ostala dela (čiščenje, prestavljanje manjše opreme …).
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2.3 SIDRANJE

2.3.1 Splošno o sidranju

Bistvo sidranja je, da povzročimo dodatno tlačno napetost na hribinski sklop in s tem omogočimo, da sidro pred-
stavlja element, ki dodatno utrdi hribino. Osnovni namen sidra je preprečevanje prevelikega sproščanja hribine v 
neposredni okolici podzemnega prostora. To je močno povezano z razpoložljivo natezno trdnostjo nosilnega dela 
sidra. Sidra učinkujejo tudi v smislu povečanja strižne trdnosti neposrednega območja okrog ostenja podzemnega 
prostora. S tem izboljšajo nosilne lastnosti hribine. Če so sidra prednapeta, z robnimi pritiski ustvarijo v njej navide-
zno tridimenzionalno – prostorsko napetostno stanje.

Še posebej pomembno je dimenzioniranje sidrne plošče, katere velikost mora biti optimalno izbrana. Prek sidrne 
plošče se sidrna sila prenaša na oblogo oziroma hribino. Sidrna plošča omogoča stalno spremljanje obremenjenosti 
sider. Pri obremenitvah, ki so blizu mejnim vrednostim, se mora sidrna plošča deformirati plastično, da ne pride do 
krhkega loma, saj lahko takšna hipna porušitev povzroči poškodbe zaposlenih in opreme.

Sidra v splošnem delimo na aktivna in pasivna sidra. Podpiranje s pasivnimi 
sidri pomeni večanje deformacij v podporju s časom. Aktivna sidra, ki so 
prednapeta, pa zagotavljajo, da se sile, ki so posledica podgradnje, prenaša-
jo na hribino, in sicer tako, da se hribina ne bo deformirala.

Ločimo veliko število različnih sider. Največ sider deluje na principu ekspanzije v vrtini. 

2.3.2 Ekspanzijska sidra

Nosilni deli ekspanzijskih sider so spojeni s hribino s pomočjo razširitve na posameznih mestih ali kar po celotni dolži-
ni. Niso oblita z injekcijsko maso in so bolj izpostavlje-
na koroziji. Nosilnost je zagotovljena takoj po vgradnji.

Ekspanzijska sidra delimo v dve podskupini:

 klinasta razcepna sidra,

 ekspanzijska sidra Swellex.

Pri klinastih razcepnih sidrih omogoči vpetje sidra v 
hribino klin, ki se ob vstavitvi sidra v sidrno vrtino za-
gozdi v razcepljen del sidra. Sidro Swellex je mehansko 
stisnjena cev, ki jo vstavimo v vrtino. Z visokim priti-

»aktivna sidra«
sidra, ki takoj po vgraditvi reagirajo 
na hribino s pritiskom

Slika 9: Ekspanzijska sidra
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skom vode se cev, ki je hkrati tudi nosilni del sidra, razširi tako, da se z obliko prilagodi geometrijskim nepravilnostim 
vrtine. Glavna prednost teh sider je v tem, da je njihova vgradnja možna takoj po končanem izkopu in da lahko 
učinkovito prevzamejo obremenitve.

Slika 10: Klinasta razcepna sidra Slika 11: Ekspanzijska sidra Swellex

Slika 12: SN sidra

2.3.3 Zalivna sidra

Zalivna sidra delimo na aktivna (prednapeta) in pasivna sidra. V praksi prednapeta zalivna sidra uporabljamo le v 
dobrih hribinskih razmerah. V srednjih ali slabih hribinskih razmerah vgrajujemo pasivna sidra, ker pride do nateznih 
obremenitev zaradi radialnih deformacij sten podzemnega prostora.

Pri teh sidrih ločimo:

 SN sidra,

 IBO sidra,

 PERFO sidra.

SN sidra
To so pasivna sidra, pri katerih je povezava s hribino 
po vstavitvi dosežena po vsej njihovi dolžini s pomočjo 
injekcijske mase. Vrtino pred vstavitvijo sidra v celoti 
zapolnimo z injekcijsko maso.
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IBO sidra
Ta sidra predstavljajo kombinacijo vrtalnega droga s krono in sidra. Med vrtanjem se votlo sidro uporablja kot vrtalni 
drog s krono. Ko je vrtanje končano, votli drog in vrtalna krona ostaneta v vrtini, kar predstavlja nosilni del sidra. 
Skozi odprtino v drogu, ki je služila za izplakovanje med vrtanjem, nato sidro zainjektiramo. IBO sidra so primerna 
tudi za vgradnjo v močno razpokanih conah.

PERFO sidra
Ta sidra vgrajujemo tako, da v vrtino z vstavljenim 
nosilnim delom sidra vtisnemo cementno injekcijsko 
maso. Podobna so SN sidrom, le da tu vrtino zatisne-
mo potem, ko je sidro že vstavljeno v vrtino.

2.3.4 Sidranje v jamskih progah

Izdelavo jamskih prog pogosto spremljajo zahtevni geomehanski pogoji, 
zato se v osnovno podgradnjo kot dodatni podgradni sistem vključuje tudi 
sidranje. Namen sidranja je poleg utrditve okolne hribine tudi ta, da pre-
vzame del potrebnega reaktivnega tlaka sistema podporja (jekleno ločno 
podporje + les + sidra + plašč). Sidro je podporni element, ki omogoča takojšnje podpiranje. Z upoštevanjem dovolj 
visoke kvalitete vgrajevanja lahko sidrno podporje prepreči začetek rahljanja hribine in ohrani njeno povezanost. 

Pri sidranju v jamskih progah ločimo:

 sidranje v čelno steno,

 sidranje po obodu proge.

Namen sidranja v čelno steno je zavarovanje odprtega prostora in preprečevanje zruškov, ter s tem varovanje delavcev na 
čelu delovišča. Za sidranje v čelo delovišča se uporabljajo kompozitna sidra. Ta sidra lahko namreč rezalno-napredovalni  
stroj med napredovanjem nemoteno reže.

Namen sidranja po obodu proge je utrjevanje bokov proge in s tem:

 preprečevanje povečevanja konvergence proge izven dovoljenih vrednosti (več kot 20 % za etažne proge),

 zagotovitev funkcionalnosti proge med obratovanjem odkopa,

 možnost povečanja razdalje med vgrajenimi kompleti jeklenega ločnega podporja.

To je še posebej pomembno pri izdelavi etažnih jamskih prog, kjer časovno zahtevna delovna faza podgrajevanja 
preprečuje višje dnevne napredke pripravskih delovišč.

Slika 13: Perfo sidra

Kateri je glavni namen sidranja 
v jamskih progah?
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Sidranje po obodu proge se razlikuje po vrsti 
uporabljenih sider. Pri glavnih progah in pri 
progah z daljšo življenjsko dobo gre običajno 
za uporabo vrvnih oziroma jeklenih sider, pri 
etažnih progah pa gre za uporabo kompo-
zitnih sider, ki jih rezalno-napredovalni stroj 
med odkopom lahko nemoteno reže. 

V Premogovniku Velenje uporabljajo tri vrste sider:

 poliestrska (kompozitna) sidra, uporabna predvsem za utrjevanje etažnih prog in čelne stene; so iz materialov, ki 
omogočajo nemoteno rezanje z rezalno-pridobivalnim strojem na odkopnem ali z rezalno-napredovalnim strojem 
na pripravskem delovišču,

 jeklena sidra, uporabna za sidranje v trdnejših hribinah, običajno z namenom utrjevanja bokov glavnih jamskih 
prog,

 vrvna sidra, katerih uporaba je enaka jeklenim sidrom, le da so primerna predvsem za daljše vrtine.

Pri izdelavi etažnih prog v Premogovniku Velenje so poskusili izdelati progo, ki bi bila podgrajena samo s sidri. Po 
nekaj različnih poizkusih so to metodo opustili kot neuspešno in sedaj se uporablja le še kombinacija jeklenega 
ločnega podporja ter sider. 

Razloga, da vztrajajo pri jekleni ločni podgradnji in lesenem opažu, sta predvsem dva:

1. Etažne proge, ki doživljajo več faz obremenitev, samo s sidri ne morejo podgraditi tako, da bi ne dopustila več kot 
5 % deformacij in bi sidrna podgradnja ohranila svojo nosilnost. Če se okolica proge zdrobi, potem sidra nimajo 
več svoje nosilnosti. Zdrobljenemu premogu ne smemo dopustiti premika, ne smemo mu dati proste poti (ne 
smemo dovoliti zaruševanja proge), kajti vsak premik pomeni nadaljnjo deformacijo proge. 

2. Drugi razlog je izdelava protipožarne obloge. Če pogledamo razmere v velenjskem premogovniku, ima ta premog, 
zaradi svoje lesne strukture in velike vsebnosti vlage, tako veliko nagnjenost k samovnetljivosti, da samo njegova 
površinska zaščita pred oksidacijo ni dovolj. Morda bi površinski nanosi bili ustrezni, če bi lahko zagotovili, da ne bi 
prišlo do večjih deformacij in pretrga teh nanosov. Dosedanje izkušnje kažejo, da to ni mogoče zagotoviti in edini 
način izdelave izolacijske obloge, ki daje dober rezultat, je izdelava opaža, za katerim prostor lahko zapolnjujemo 
z zapolnjevalno zmesjo.

Najboljše rezultate so v Premogovniku Velenje doslej dosegli s kombinacijo ločnega podporja in sider. Samo s sidri 
bi lahko podpirali tiste proge, kjer ne bo kasnejših dodatnih obremenitev. Nosilnost sidrne podgradnje bi bilo treba 
dimenzionirati tako, da bo dosežena konvergenca manjša od 5 %. Protipožarno oblogo, armirano s togo plastično 
ali jekleno mrežo, pa izdelati direktno na premogov sloj in pri tem uporabiti materiale, ki se ne pretrgajo pri priča-
kovanih dopustnih deformacijah.

Slika 14: Proga, podgrajena z JLP in kompozitnimi sidri (redka tesarba) 
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Slika 15: Viseča vrtalna garnitura GTA EHB 7600B

2.3.5 Sidranje z visečo vrtalno garnituro GTA EHB 7600B

Zaradi posodobitve opreme in tehnologije izdelave jamskih prog ter racio-
nalizacije dela na pripravskem delovišču so v Premogovniku Velenje kupili 
visečo vrtalno garnituro GTA EHB 7600B. Ta stroj omogoča lažjo in hitrejšo 
izdelavo sidrnih vrtin ter izvedbo ustreznih postopkov sidranja neposredno 
po izrezu odseka jamske proge. GTA EHB 7600B (v nadaljevanju viseča 
vrtalna garnitura) je elektro hidravlično gnan stroj, ki ga pomikamo s pomočjo dveh ranžirnih mačkov po dveh vzpo-
rednih visečih progah. Namenjen je za vrtanje vrtin in vgrajevanje sider v čelno steno, bok, strop ter v tla jamskih 
prog. Uporabljamo ga na pripravskih deloviščih. Predvsem v Premogovniku Velenje vgradnja sider z visečo vrtalno 
garnituro omogoča možnost vgradnje sider v hribino takoj za tem, ko z rezalno-napredovalnim strojem izrežejo nov 
odsek proge. 

Vgradnjo sider je mogoče izvajati v nepodprtem odseku, saj delavci niso izpostavljeni nevarnosti padajočih kosov 
hribine, izpostavljena je le lafeta vrtalne garniture. 

Način podgrajevanja jamskih prog se z uporabo viseče vrtalne garniture ne spremeni. Podgradnja sestoji iz segmen-
tov jeklenega ločnega podporja, lesenega opaža in kompozitnih sider. Gostota jeklenega ločnega podporja se zmanj-
ša, potrebni reaktivni tlak podgradnje pa dosežemo z vgradnjo kompozitnih sider. Prav tako so proge praviloma ob-
delane s protioksidacijsko oblogo, za oblogo pa zapolnjene z zapolnjevalno zmesjo (redko pepelno-cementno maso).

Opiši glavne delovne faze 
pri vrtanju z visečo vrtalno 
garnituro.
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Tehnični opis viseče vrtalne garniture 
Osnovno nosilno ogrodje viseče vrtalne garniture je obešeno preko tekalnih mačkov na tipsko visečo tirno progo I 140 E, 
ki je sicer namenjena za transport materiala z visečo dizel lokomotivo (VDL). Viseča vrtalna garnitura je obešena na dve 
vzporedni viseči progi z medsebojnim razmikom 1500 mm. Za premikanje po viseči tirni progi sta prigrajena dva ranžirna 
mačka z operativnimi varnostnimi zavorami pri morebitnem delovanju v strmini. Na nosilno ogrodje viseče vrtalne garni-
ture sta prigrajeni dve teleskopski opori, ki stabilizirata položaj viseče vrtalne garniture pri vrtanju. 
Na sprednji del viseče vrtalne garniture je prigrajena roka, katere dolžina se lahko teleskopsko prilagaja za cca 1000 
mm. Horizontalno se lahko odklanja za +/-35°, vertikalno za +5° navzgor ali -48° navzdol. Na roko vrtalne garniture 
je pritrjen delovni oder dimenzij 580 x 800 mm, ki je teleskopsko pomičen za cca 1000 mm. Dopustna obremenitev 
odra znaša 5 kN. Celotna viseča vrtalna garnitura je oskrbovana s pogonsko energijo preko elektro-hidravlične črpalne  
postaje na zadnjem delu nosilnega ogrodja. Upravljanje viseče garniture je izvedeno daljinsko ali preko krmilne oma-
rice. Oba načina upravljanja sta med sabo avtomatsko izključujoča. 

GTA EHB 7600B – tehnični podatki

Celoten sklop viseče vrtalne garniture

Dolžina 12500 mm

Višina 1200 mm

Lastna masa cca 8380 kg

Prečni razmik tekalnih mačkov 1500 mm

Maksimalna obremenitev na posamezno obešalo viseče tirne proge I 140 E, 
na jamsko podgradnjo pri dolžini tirnic 3 m

cca 30 kN

Maksimalen naklon proge, v kateri vrtalna garnitura še lahko obratuje +/-12°

Podsklop vrtalne garniture

Potisna sila vrtalne roke 10 kN

Uporabna globina vrtanja 2450 mm (3390 mm z odmaknjeno lafeto)

Dolžina vrtalnega droga 2800 mm

Pogon vrtalne glave DBM 1-160

Horizontalni akcijski kot vrtalne roke +/-35°

Vertikalni akcijski kot vrtalne roke 53°

Teleskopski hod vrtalne roke 1200 mm

Horizontalni/vertikalni akcijski kot vrtalne garniture 180°/360°

Črpalna postaja

Pogonska moč 55 kW

Pretok 150 l/min

Obratovalni tlak max 300 bar

Hidravlično olje Mineraloel HLP-46

Hidravlični ranžirni maček

Vgradna višina od spodnjega roba viseče tirnice 520 mm

Širina 900 mm

Dolžina 1200 mm

Obratovalni tlak max 300 bar

Vlečna sila 20 kN

Hitrost 0–36 m/min

Pretok hidravličnega olja pri hitrosti ranžirnega mačka 0,6 m/s 30 l/min
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Delovni ciklus viseče vrtalne garniture

Med rezanjem z napredovalnim strojem ter izvajanjem drugih del na čelu 
delovišča je viseča vrtalna garnitura v mirovanju za napredovalnim strojem, 
in sicer toliko, da delo z napredovalnim strojem in druga dela niso motena 
in da sta stroja med sabo dovolj umaknjena, da v nobenem primeru ne more 
priti do kontakta. Delovne faze izdelave sidrnega sistema z visečo vrtalno 
garnituro po končanem izrezu rezalno-napredovalnega stroja so naslednje:

 Premik in manevriranje viseče vrtalne garniture
 Po končanem izrezu je treba napredovalni stroj najprej umakniti s čela delovišča 3 do 5 m nazaj. Zatem upravljavec 

premakne visečo vrtalno garnituro do čela delovišča. Alternativno je možno tudi obratno manevriranje: najprej 
pomakne visečo vrtalno garnituro naprej, potem pa napredovalni stroj nazaj. Ko je viseča vrtalna garnitura na 
mestu vrtanja, se utrdi tako, da upravljavec vpne v strop za to namenjene hidravlične opore oz. stabilizatorje.

 Nameščanje vrtalne lafete 
 Upravljavec namesti vrtalno lafeto v želeno pozicijo tako, da je lafeta v najugodnejšem položaju za vrtanje in vgra-

dnjo sider. Gibljivost nosilca lafete in teleskop nosilne ročice viseče vrtalne garniture omogočata doseganje vseh 
pozicij za vrtanje po obodu proge ter v čelno steno. Manevriranje z lafeto vedno opravimo s skupaj potegnjenim 
teleskopom. Ko je lafeta v želenem položaju, jo približamo hribini ter jo z nastavkom, ki je na sprednjem delu lafete, 
naslonimo na steno jamske proge neposredno na premog ali na lesen opaž (odvisno od tehnologije podpiranja).

 Na nosilni ročici viseče vrtalne garniture je nameščen tudi teleskopski nosilec delovne platforme. Pri vrtanju ter 
vgradnji sider v zgornji polovici profila jamske proge (kjer se dela izvajajo iz delovne platforme) je upravljavec na 
delovni platformi in sam poslužuje vrtalno lafeto. Pomočnik je na tleh in mu podaja vrtalni pribor oziroma ma-
terial za sidranje. Pri vrtanju in sidranju v spodnji polovici profila jamske proge pa stojita oba na tleh, pri čemer 
pomočnik poslužuje vrtalno lafeto, upravljavec pa z njo upravlja oziroma izvaja delovne operacije.

 Vrtanje sidrnih vrtin
 Pred pričetkom vrtanja morata upravljavec in pomočnik izbrati ustrezen vrtalni pribor. Pri tem poškodovane svedre 

izločita iz uporabe.

 Ko je vrtalna lafeta v poziciji za vrtanje, upravljavec raztegne teleskopski del lafete in pomakne vrtalno glavo nazaj 
do konca lafete. Upravljavec oz. njegov pomočnik vstavi vrtalni sveder v vodilo vrtalnega drogovja in v vrtalno 
glavo. Ko je pomočnik na varnem mestu, upravljavec odpre pretok medija za izpihovanje (stisnjen zrak) in nato 
prične z vrtanjem (rotacija). Med postopkom vrtanja in vgradnje sidra mora ostati lafeta naslonjena oz. vpeta v 
hribino. Med vrtanjem mora upravljavec preverjati, ali je izpihovanje in iznašanje izvrtanine učinkovito. Če vrtalni 
drog med vrtanjem opleta ali vibrira, je treba odpraviti vzrok motnje. Razlogov je lahko več: neustrezen vrtalni 
pribor (treba ga je zamenjati), vrtina ni v osi rotacije vrtalne glave (najbolje je zastaviti novo vrtino). Po doseženi 
želeni globini vrtanja ob rotaciji in izpihovanju z manevri svedra naprej/nazaj očistimo vrtino izvrtanine in nato 
izvlečemo sveder, ki ga odvije upravljavec sam ali njegov pomočnik. 

Odpri povezavo do spletne strani podjetja GTA, kjer je predstavljena viseča vrtalna garnitura. Kaj je navedeno kot 
glavna prednost viseče vrtalne garniture GTA?
http://www.gta.eu/en/tunneling/monorail-drilling-units/7600.html

Oglej si celo spletno stran podjetja GTA in poišči še njihove ostale rudarske produkte!

Opiši glavne delovne faze
pri vrtanju z visečo vrtalno
garnituro.
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 Vgradnja sider
 Ko izvrtamo sidrno vrtino, lafete ne premikamo, ampak takoj začnemo 

z vgradnjo sidra. Sidra vgrajujemo kot prednapeta sidra. Na dno vrtine 
vstavimo en lepilni vložek s hitroveznim materialom (čas vezave 30 se-
kunde), za njo pa še tri vložke s počasnoveznim materialom (čas vezave 3 
minute). Pri polnjenju sidrnih vrtin z lepilnimi vložki si lahko pomagamo z 
dvojno plastično cevjo. V večjo cev zunaj vrtine najprej namestimo lepilne vložke, cev postavimo pred ustje sidrne 
vrtine in nato z drugo manjšo cevjo porinemo vložke iz večje cevi v samo sidrno vrtino. To metodo uporabljamo 
predvsem pri krušljivem premogu, kjer ustje sidrne vrtine ni stabilno, ter pri vstavljanju lepilnih vložkov v sidrne 
vrtine, ki jih težko dosežemo (npr. v stropnem delu ali boku jamske proge).

V vrtalno glavo stroja moramo predhodno vstaviti set orodja z moment ključem in ključem za sidrno matico. 
Na sidrni drog privijemo slepo kovinsko matico (nastavek za rotiranje sidra). Sidro nato vstavimo spredaj skozi 
vodilo na lafeti in zadaj v set orodja v vrtalni glavi. Sidro potisnemo v vrtino, polno lepilnih vložkov, z rotacijo. 
Po priporočilih proizvajalca lepilnih vložkov je optimalno število vrtljajev 450 v minuti. Vtiskanje sidra v vrtino 
brez rotacije je neustrezno. Ko dosežemo dno vrtine (zunaj nam ostane približno 10 cm sidra), rotiramo še 10 
do 15. Nato rotacijo prekinemo za 15. Medtem odvijemo slepo kovinsko matico in na sidro namestimo podložno 
ploščico in kompozitno sidrno matico. Nato jo privijemo do trdne podlage z moment ključem, ki je nastavljen na 
100–110 Nm. S tem sidro prednapnemo na 1,5 ton (15 kN) natezne sile. Postopek moramo zaključiti prej kot v 
treh minutah, ker se po tem času strdijo tudi počasni lepilni vložki. Vgradnja sider brez moment ključa ne zago-
tavlja ustreznega prednapetja sidra, hkrati pa lahko v času vtiskanja in rotiranja sidrnega droga, še bolj verjetno 
pa v času privijanja sidrne matice, povzročimo torzijsko porušitev sidrnega droga, saj se le-ta poruši pri torzijskem 
momentu nad 130 Nm. 

Namesto sidrnih kovinskih matic za vstavljanje sidra lahko uporabimo tudi sidrne matice »s kapico«. Sidrna ma-
tica je z ene strani zaprta z zaporo, ki omogoča prenašanje določenega vrtilnega momenta. To izkoristimo v fazi 
vtiskanja sidra v vrtino, saj nam omogoča rotacijo sidra. Ko dosežemo dno vrtine in za približno 15 prekinemo 
rotacijo, se lepilo vložka s hitroveznim materialom strdi. Pri ponovni rotaciji se sidrni drog ne vrti, saj je že del-
no zalepljen, zavrti pa se matica na sidrnem drogu. To ima za posledico, da sidrni drog predre zaporo v matici, 
»kapica« se odlomi in pade proč. Z rotacijo nadaljujemo in matico privijemo do konca oziroma dokler ne preskoči 
moment ključ. Z uporabo teh matic se delo poenostavi, saj ni treba na sidro nameščati slepe kovinske matice in je 
kasneje zamenjati s kompozitno matico. Pri uporabi matic »s kapico« se skrajša tudi sam delovni proces sidranja.

Tehnologija sidranja 

Viseča vrtalna garnitura je opremljena z lafeto, s katero lahko vgrajujemo sidra do dolžine 250 cm. Za etažne proge 
se večinoma uporabljajo le kompozitna sidra, ker jih lahko režemo z rezalno-pridobivalnim strojem na odkopu skupaj 
s premogom. Kompozitna sidra v sloju premoga ne poškodujejo rezalnih delov rezalno-pridobivalnega stroja, ki na 
odkopu izrezuje sloj premoga v smeri etažnih prog. Za sidranje po obodu proge uporabljamo sidra Weidmann K60 
s premerom 25 mm in dolžino 2,5 m. Za sidranje čelne stene pa uporabljamo sidra Weidmann K65, ki so enakih 
dimenzij, nosilnost sidrnega droga in nosilnost elementov vpenjalne glave teh sider pa je manjša kot pri sidru We-
idmann K60. Pravilno vgrajeno sidro je prednapeto – aktivno sidro, ki je v vrtini zalepljeno vzdolž celotne dolžine si-
drnega droga. Da takšno vgradnjo dosežemo, moramo uporabiti prave materiale ter pravo vrsto orodja oz vrtalnega 
pribora. Postopke vgradnje sider moramo izvesti v pravilnem zaporedju in s pravilno časovno dinamiko.

»lepilni vložek«
polnilo, ki se potisne v prazno 
sidrno vrtino pred vgraditvijo sidra
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Sidro Weidmann K-60 – tehnični podatki

Premer sidrnega droga: 25 mm

Oznaka navoja: WAG 25/po celotni dolžini

Matica: SW 36 mm/100 mm – epoksi

Ploščica: 110 mm × 110 mm × 13 mm – poliester

Maksimalna obremenitev sidrnega droga: 380 kN

Koristna obremenitev na glavi sidra: 200 kN

Radij krivljenja: 3000 mm 

Vgrajevanje

Premer vrtine: 38 mm 

Vezni material: poliestrski vložki

Oglej si predstavitev tehnologije sidranja s sidrom Weidmann K60 na spletni strani.
http://www.fortius.be/PDF/EN%20All%20thread%20bolts.pdf

Kaj pomenijo izrazi »all thread bolt, GRP, steel bolt, resin, cartridge«?
Opiši sestavne dele sidra K60?
Katere so prednosti poliestrskih sider pred jeklenimi?

Slika 16: Lepilni poliestrski vložk
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Slika 17: MP2 profil s sedmimi sidri po obodu, pozicije 
posameznih sider

Slika 18: MP2 profil s šestimi sidri po obodu, pozicije 
posameznih sider

Sidrne vrtine

Sidrne vrtine morajo biti enakomerno razporejene po obodu jamske proge v medsebojni oddaljenosti od 0,6 do 1 
m, kakor je shematsko prikazano na slikah spodnjih slikah. V rudarskem izvedbenem projektu mora biti natančno 
predpisana razporeditev sider, saj je od gostote sider odvisna nosilnost podgradnje. Vrstni red vrtanja sidrnih vrtin 
in sidranja je pomemben iz dveh vidikov. Prvi in najpomembnejši je varnost. Najprej vgradimo sidra v zgornjem 
delu profila jamske proge in s tem zavarujemo odprti prostor pred morebitnimi izpadajočimi deli stropa. Drugi vidik 
pomembnosti zaporedja vgradnje pa je, da dosežemo čim krajši čas sidranja za en venec sider oziroma za en odsek 
napredovanja. Optimalno zaporedje vrtanja sidrnih vrtin in sidranja se pokaže pri izvajanju del v praksi. 

Dolžina sidrnih vrtin je 240 cm za 250 cm dolge sidrne drogove (Weidmann K-60). Tako je sidrna vrtina za 10 cm 
krajša od sidrnega droga, kar zadostuje za namestitev sidrne ploščice in sidrne matice. Pomembno je, da sidrna vrtina 
ni predolga ali prekratka. Če ima sidrna vrtina preveliko dolžino, ne izkoristimo celotne dolžine sidrnega droga, kar 
pomeni, da imamo manjšo nosilnost. Če pa je sidrna vrtina premalo dolga, se pojavi pomanjkanje lepilne mase, sidrni 
drog tako ni zalepljen po celotni dolžini, kar pa spet povzroči manjšo nosilnost.

Pri vrtanju v premog uporabljamo spiralne svedre, dolžine 2,8 m. Svedri imajo možnost izpihovanja izvrtanine. Način 
izpihovanja izvrtanine v kombinaciji s spiralnim iznosom izvrtanine predstavlja zelo učinkovit način čiščenja ter iznosa 
izvrtanine iz vrtine.

Pri sidrnih vrtinah je zelo pomemben tudi premer vrtine. Optimalni premer vrtine je tak, da je debelina vmesnega 
prostora med sidrom in ostenjem vrtine 3 do 4 mm. Za sidra s premerom 25 mm torej vrtamo sidrne vrtine s pre-
merom 31 mm do največ 33 mm.
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Varnostni ukrepi pri delu z visečo vrtalno garnituro 

Visečo vrtalno garnituro GTA uporabljamo samo v tehnično neoporečnem 
stanju. Nastale poškodbe je treba takoj odpraviti. Visečo vrtalno garnitu-
ro uporabljamo samo namensko. Služi izključno za vrtanje sidrnih vrtin in 
vgrajevanje sider. Katerakoli druga uporaba velja za neustrezno. Neustrezna 
uporaba predstavlja nevarnost za ljudi in delovna sredstva. Za nevarnosti in 
škodo zaradi neustrezne uporabe odgovarja uporabnik. Pri uporabi viseče 
vrtalne garniture se ne sme presegati v tehničnih podatkih navedenih vrednosti in omejitev.

V času obratovanja viseče vrtalne garniture upravljavec 
ne sme zapustiti delovišča. Med delovanjem je prepo-
vedano poseganje v delovno območje stroja ali zadrže-
vanje pod strojem. Med obratovanjem je prepovedano 
izvajati vzdrževalne posege ali kakršnokoli drugo delo 
na viseči vrtalni garnituri.

Upravljavec, ki se nahaja na delovnem odru, mora biti 
pazljiv, da z glavo ne udari v strop oziroma v tirnico za 
vgrajevanje osnovnega stropnega loka. Ko se upravlja-
vec nahaja na delovnem odru, mora imeti montirano 
varovalno ograjo delovnega odra. Pri motnjah funkci-
onalnosti se mora viseča vrtalna garnitura takoj usta-
viti, izklopiti in zavarovati pred nehotenim vklopom. 
Visečo vrtalno garnituro vklopimo ponovno, ko so vse 
pomanjkljivosti strokovno odpravljene.

Nekateri deli viseče vrtalne garniture lahko med obratovanjem postanejo zelo vroči. Obstaja nevarnost opeklin. Pred 
premikanjem je treba zagotoviti zadostno dolžino električnih kablov. Dovodni kabel stroja mora biti vedno prost. 
Nanj ne smemo nalagati nobenega materiala in ne sme biti kakorkoli mehansko obremenjen. Pomočnik upravljavca 
viseče vrtalne garniture mora paziti, da se kabel pri vožnji ne zatakne za kakšen predmet v progi. Material, ki je 
odložen na delovnem odru, mora biti zavarovan pred zdrsom in padcem z odra. Delovni oder mora biti očiščen, brez 
premoga ali jalovine. Tirnice, po katerih se giblje viseča vrtalna garnitura, morajo biti na koncu zavarovane, da se 
viseča vrtalna garnitura ne zapelje naprej oz. iztiri. Če nastopi nevarnost in upravljavec ne ustavi oziroma ne more 
ustaviti delovanja viseče vrtalne garniture, ustavijo delovanje drugi delavci s pritiskom na gumb za izklop v sili. Med 
prekinitvami in po končanem delu je treba visečo vrtalno garnituro zavarovati, da se ne more premakniti. Dokler 
viseča vrtalna garnitura ni zavarovana, upravljavec ne sme zapustiti delovnega mesta. Zavarovati jo je treba tudi pred 
nepooblaščenim vklopom.

Med izvajanjem del z rezalno-napredovalnim strojem mora biti viseča vrtalna garnitura umaknjena na varno razdaljo, 
da ne prihaja do trkov odlagalnega transporterja in viseče vrtalne garniture. Pred začetkom dela z visečo vrtalno 
garnituro moramo vizualno in z vklopom posameznih krmilnih naprav preveriti brezhibnost delovanja opreme ter 
varnostnih naprav. Če ugotovimo napake, takoj ustavimo visečo vrtalno garnituro. Ponovno jo spravimo v pogon, ko 
so napake strokovno odpravljene.

Slika 19: Preizkus delovanja viseče vrtalne garniture GTA 
EHB 7600B

Katere so nevarnosti pri delu 
z visečo vrtalno garnituro? S 
katerimi ukrepi te nevarnosti 
preprečimo?
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Glavno stikalo viseče vrtalne garniture pokrijemo z varnostnim pokrovom. Poskrbimo za zadostno razsvetlitev delov-
nega območja.

Dnevno preizkusimo vso hidravlično napeljavo in vijake ter nemudoma odpravimo morebitne poškodbe in netesnosti.
V času dela z visečo vrtalno garnituro sta na čelu dva delavca (pred visečo vrtalno garnituro), ki izvajata sidranje:
 upravljavec viseče vrtalne garniture,

 pomočnik upravljavca viseče vrtalne garniture – strežnik.

Samostojni upravljavec viseče vrtalne garniture sme biti kvalificiran rudar, ki ima vsaj dve leti delovnih izkušenj v jami, 
od tega najmanj šest mesecev na deloviščih izdelave jamskih objektov. Biti mora praktično poučen ter seznanjen z 
navodili za delo z visečo vrtalno garnituro tako, da jih razume. Navodila prejme proti podpisu. Za delo s strojem ga 
določi odgovorni rudarski nadzornik.

Pomočnik upravljavca viseče vrtalne garniture – strežnik – mora biti vsaj polkvalificiran rudar, ki ima vsaj eno leto de-
lovnih izkušenj v jami, od tega najmanj tri mesece na deloviščih izdelave jamskih objektov. Tudi on mora biti praktič-
no seznanjen z navodili za delo z visečo vrtalno garnituro. Za delo strežnika ga določi odgovorni rudarski nadzornik. 
Ostali delavci dostavljajo in pripravljajo material za čelom delovišča ter se ne približujejo čelu delovišča, kjer se izvaja 
sidranje. Osebe, ki niso razporejene na to delovišče oziroma sidranje ni njihov delokrog, se ne smejo zadrževati na 
delovišču, kjer se izvaja sidranje.
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2.4 REZALNO-NAPREDOVALNI STROJI 

Izkop jamskih prog poteka strojno s pomočjo rezalno-napredovalnih strojev. 
Njihova konstrukcija je bila sprva namenjena izdelavi jamskih prog zvonča-
stega profila brez vgrajenih talnih lokov. Zaradi poznejših potreb po vgra-
jevanju tudi talnih lokov je bila rezalna ročica prirejena tako, da lahko stroj 
izdeluje zaključeni zvončasti in okrogli profil jamskih prog.

2.4.1 Rezalno-napredovalni stroj GPK

GPK – tehnični podatki

Napredek: v progi naklona ±10° 1,8 m/min
v progi naklona ±25° 0,6 m/min

Proizvodnja premoga: do 1,8 t/min

Oblika profila: okrogla, pravokotna in trapezna

Izmere profila

Višina: 1,8–3,6 m

Širina: 2,6–4,7 m

Presek profila: 4,7–15 m2

Nagib proge: ±10° max. 25°

Rezanje pod nivo: 12 cm

Delovni organ

Izvedba: Rezalna ročica z glavo, reduktorjem in elektromotorjem, teleskopski pomik

Moč motorja – obrati: 55 kW; n = 1475 obratov/min

Tip motorja: 3 D KO Ø 43/4

Hod teleskopa: 500 mm

Obrati rezalne glave: 54 obratov/min

Pomik teleskopa: Hidravlični

Nakladalni del

Izvedba: Plug z nakladalnimi ročicami, enoverižnim transporterjem s centralnim pogonom zunaj

Hod konice pluga: 0,5 m

Veriga: Ø 16 × 64; L = 16256 mm

Elektro motor – tip: KO Ø 22–4; n = 1475 obratov/min

Moč: 20 kW

Širina pluga: 2100, 2600 in 3100 mm

Naštej rezalno-napredovalne 
stroje, ki jih poznaš. Iz 
tehničnih podatkov razberi, v 
čem so si podobni in v čem se 
razlikujejo.
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GPK – tehnični podatki

Vozni mehanizem

Izvedba: gosenična

Hitrost pomika: 6,8 m/min

Vklop vožnje: s hidravlično komando

Elektro motor – tip: KO Ø 22-4y5; n = 1475 obratov/min

Moč: 20 kW

Hidravlika

Črpalka: NŠ 32 Y

Delovni pritisk: 100 barov

Kapaciteta črpalke: 46 l/min

Smer vrtenja motorja: v desno

Izmere stroja

Dolžina (brez traka): 10000 mm

Širina čez gosenice: 1600 mm

Širina pluga: 2100, 2600 in 3100 mm

Višina stroja: 1500 mm

Masa stroja: 18000 kg

Specifični pritisk na tla: 7 N/cm2

Dolžina traka: 14500 mm

Obratovalna napetost: 500 V; 50 Hz

Instalirana moč: 103 kW

Slika 20: Rezalno-napredovalni stroj GPK 
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2.4.2 Rezalno-napredovalni stroj GPK-PV

Rezalno-napredovalni stroj GPK PV je elektro-hidravlično gnan konzolni stroj, ki se uporablja za izdelavo jamskih 
prog okrogle, pravokotne in trapezne oblike profila s presekom 4,7 m2 do 22 m2, z maksimalnim naklonom ±25°. Z 
njim lahko izgrajujemo tudi jekleno ločno podporje pri pretesarbi jamskih prostorov. Napredovanje stroja v progah 
z naklonom do ±5° je od 4 m/min do 8,3 m/min, v progah z naklonom od ±5° do ±12° pa 2,6 m/min. Stroj lahko 
proizvede največ 1,42 ton premoga na minuto. Rezalno-napredovalni stroj se v zadnjem času zelo veliko uporablja 
v Premogovniku Velenje.

Stroj je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:

 rezalna glava,

 nakladalni plug,

 verižni transporter,

 sprednji podstavek stroja z reduktorjem za pogon gosenic in vrtiščem rezalne glave,

 zadnji podstavek stroja z oporno nogo,

 hidravlika. 

Slika 22: Rezalno-napredovalni stroj GPK-PV 

Slika 21: Rezalno-napredovalni stroj GPK-PV v delavnici strojnega remonta
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GPK-PV – tehnični podatki GPK-PV – tehnični podatki

Napredek: v progi naklona od ±5º do ±12º 2,6 m/min
v progi naklona do ±5º 4 do 8,3 m/min

Proizvodnja premoga: do 1,42 t/min

Oblika profila: okrogla, pravokotna in trapezna

Izmere profila

Višina: 1,8–4,6 m

Širina: 2,6–4,7 m

Presek profila: 4,7–22 m2

Nagib proge: max ±12º

Rezalna ročica z glavo

Izvedba: Rezalna ročica z glavo, reduktorjem in elektromotorjem, teleskopski pomik

Moč motorja – obrati: 75 kW; 500 V, 1475 obratov/min

Tip motorja: 4KTCR 280 S-4, IMB5

Hod teleskopa: 500 mm

Obrati rezalne glave: 60 obratov/min

Pomik teleskopa: Hidravlični

Nakladalni del

Izvedba: Plug z nakladalnimi ročicami, enoverižnim transporterjem s centralnim pogonom zunaj

Hod konice pluga: 0,5 m

Veriga: Ø 16 × 64; L = 16265 mm

Moč elektromotorja: 22 kW, 500 V, 1475 obratov/min

Širina pluga: 2060–2600 mm 

Vozni mehanizem

Izvedba: gosenična

Hitrost pomika: od 2,6 m/min do 8,3 m/min

Vklop vožnje: s hidravlično komando

Dolžina gosenic: 5070 mm (komplet s podstavkom)

Hidravlika

Delovni tlak: 160 bar

Kapaciteta črpalk: 158 l/min 

Kapaciteta rezervoarja: ~ 350 l olja VG 46

Izmere stroja

Dolžina: 10500 mm

Širina čez gosenice: 177 mm

Širina pluga: max. 2600 mm

Višina stroja: 2150 mm (rezalna glava)

Masa stroja: 27000 kg

Specifični pritisk na tla: 9 N/cm2

Dolžina verižnega transporterja: 7000 mm

Obratovalna napetost: 500 V; 50 Hz
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2.4.3 Rezalno-napredovalni stroj NOELL NTM–100 C

Današnjim potrebam po izdelavi prog večjih profilov (20 m²) stroji GPK s kratko rezalno glavo ne zadoščajo več, 
zato so v Premogovniku Velenje nabavili stroje nove generacije. Eden takih je rezalno-napredovalni stroj NOELL 
NTM 100 C.

Rezalno-napredovalni stroj NOELL NTM 100 C je elektro-hidravlično gnan konzolni stroj. Primeren je za rezanje 
materialov do približno 70 N/mm2 enoosne tlačne trdnosti kocke. Stroj je namenjen za gradnjo jamskih prostorov 
in selektivno pridobivanje kvalitetnih plasti iz jalovine. Profil proge (25–32 m2) izreže z dvema radialnima glavama.

Stroj ima na rezalni ročici nameščeni dve glavi, ki režeta tangencialno v 
smeri napredovanja. S pomočjo teleskopskega pomika ročice je omogočen 
izrez celotnega profila proge iz ene pozicije stroja (brez dodatnega ma-
nipuliranja), vključno s podrezom. Na ročici je nameščen tudi podajalec 
lokov, ki skupaj z delovnim odrom omogoča učinkovito vgradnjo jeklenega 
ločnega podporja. Premog po rezanju pada na nakladalni plug, na katerem 
sta nameščeni dve nakladalni ročici, ki z rotacijo potiskata izrezani premog 
na verižni transporter. 

Stroj krmili kombajnist z upravljalnega mesta, kjer so nameščene glavne hidravlične in elektro komande. Med obra-
tovanjem stroja vgrajeni računalniški sistem s pripadajočo programsko opremo preverja delovanje stroja in preko 
zaslona javlja njegovo stanje.

»rezalna ročica«
ročica stroja z vrtalno glavo

»podrez«
globina reza napredovalnega stroja 
za potrebe vgradnje talnih lokov

Oglej si rezalno-napredovalni stroj GPK na virtualni predstavitvi Premogovnika Velenje. Katere druge elemente in 
orodja za izdelavo jamskih prog opaziš na sliki? http://www.rlv.si/si/VRRLV/32.html
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Tehnični podatki za NOELL NTM - 100 C

Višina stroja: 2130 mm

Širina stroja: 2240 mm

Dolžina stroja brez transportnega traku: 10000 mm

Dolžina s transportnim trakom: 14500 mm

Širina nakladalnega pluga: 2300 mm

Širina člena gosenic: 500 mm

Naležni pritisk gosenic na podlago: 0,15 MPa

Vozna hitrost stroja: 0–10 m/min

Teža stroja: 350000 kg

Skupna instalirana moč (1000 V/50 Hz): 222 kW

Elektromotor rezalne glave vodno hlajen: 100 kW

Elektromotor hidravlike-vodno hlajen: 100 kW

Elektromotor verižnega transporterja-zračno hlajen: 2 × 11 kW

Hitrost verižnega transporterja-kapaciteta: 0,9 m/s (250 m3/h)

Zamik gumi transporterja L-D: 45°

Pogon gumi transporterja: hidromotor

Hitrost rezalne glave (obodna): 3,62 m/s

Obrati rezalne glave: 91 min-1

Premer rezalne glave: 760 mm

Pomik teleskopa rezalne glave: 500 mm

Potezna sila na gosenice: 270 kN

Delovni tlak hidravlike – max.: 230 bar

Max. vzpon stroja: 18°

Max. prečni nagib stroja: 9°

Višina rezanja: 4850 mm

Širina rezanja: 6150 mm

Max. okrogli profil: 5500 mm

Max. spodrez rezalne glave: 650 mm

Max. hod nakladalnega pluga pod nivo: 400 mm
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Slika 23: Rezalno-napredovalni stroj EICKHOFF ET180 - L PV

2.4.4 Rezalno-napredovalni stroj EICKHOFF ET 180 – L PV

ET 180 – L PV je stroj z elektro-hidravličnim pogonom. Primeren je za rezanje hribin s približno 70 N/mm enoosne tlačne 
trdnosti. Stroj je namenjen za izdelovanje jamskih prostorov in selektivno pridobivanje kvalitetnih plasti iz hribine. Elektro-
motor rezalne glave je vodno hlajen, elektromotorja hidravlične črpalke in verižnega transporterja pa sta hlajena zračno. 
Na stroj sta nameščeni dve vrtalni garnituri vrste CRAM LSZ 100 za vrtanje raziskovalnih vrtin v obliki pahljače. Vrtalna 
garnitura CRAM LSZ 100 je prilagojena za uporabo pri rezalno-napredovalnih strojih, z namenom doseganja maksimalne 
hitrosti pri pahljačastem sidranju stropa, bokov in tal. Močna konstrukcija zagotavlja veliko stabilnost. 

EICKHOFF ET180 – LPV – tehnični podatki

Višina stroja: 1950 mm

Širina stroja: 2200 mm

Dolžina stroja brez transportnega traku: 9860 mm

Dolžina s transportnim trakom: 17310 mm

Širina nakladalnega pluga: 2570 mm

Širina gosenic: 600 mm

Vozna hitrost stroja: 0–10 m/min

Masa stroja: 42000 kg

Skupna instalirana moč: (1000 V/50 Hz)

Elektromotor rezalne glave – vodno hlajen: 100 kW

Elektromotor hidravlike – zračno hlajen: 90 kW

Elektromotor verižnega transporterja – zračno hlajen: 30 kW

Zamik gumi transporterja L – D: 45°

Pogon gumi transporterja: hidromotor

Hitrost rezalne glave (radialna): 2,8 m/s

Premer rezalne glave: 1000 mm

Pomik teleskopa rezalne glave: 700 mm

Potezna sila na gosenice: 2 × 150 kN

Delovni tlak hidravlike – maksimalni: 250 bar

Maksimalni vzpon stroja: 18°

Maksimalni prečni nagib stroja: 4,5°
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2.4.5 Rezalno-napredovalni stroj KSP-22 SV

KSP – 22 SV je elektro-hidravlično gnan konzolni stroj. Primeren je za rezanje materialov do cca 70 N/mm2 enoosne 
tlačne trdnosti kocke. Stroj je namenjen za izdelovanje jamskih prostorov in selektivno pridobivanje kvalitetnih plasti 
iz jalovine. Profil proge (8–17 m2) izreže z eno radialno glavo E 890 mm. Elektromotor rezalne glave, elektromotor 
hidravlične črpalke, elektromotor napajalne črpalke in elektromotorja verižnega transporterja so zračno hlajeni.

KSP-22 SV – tehnični podatki

Višina stroja: 1600 mm

Širina stroja: 1870 mm

Dolžina stroja: 11500 mm

Širina nakladalnega pluga: 2130 mm

Širina člena gosenic: 534 mm

Naležni pritisk gosenic na podlago: 0,1 MPa

Vozna hitrost stroja: 0–5,8 m/min

Masa stroja: 28000 kg

Skupna instalirana moč (1000V/50 Hz): 153,5 kW

Elektromotor rezalne glave - zračno hlajen: 75 kW

Elektromotor glavne hidravlične črpalke - zračno hlajen: 55 kW

Elektromotor napajalne hidravlične črpalke: 1,5 kW

Elektromotor verižnega transporterja - zračno hlajen: 2 × 11 kW

Hitrost verižnega transporterja – kapaciteta: 0,9 m/s (190 m3/h)

Zamik verižnega transporterja L – D: 45°

Hitrost rezalne glave (radialna): 2,44 m/s

Obrati rezalne glave: 52,4 min-1

Premer rezalne glave: 890 mm

Pomik teleskopa rezalne glave: 500 mm

Delovni tlak hidravlike – max.: 140 bar

Max. vzpon stroja: 12°

Max. prečni nagib stroja: 9°

Višina rezanja: 2100–4050 mm

Širina rezanja: 3000–4700 mm

Max. okrogli profil: 4450 mm

Max. spodrez rezalne glave: 400 mm

Max. hod nakladalnega pluga pod nivo: 400 mm
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2.5 NAKLADALNI STROJI

Včasih je treba povzeti večji odsek jamskega prostora. V ta namen se več-
krat uporabljajo nakladalni stroji. V Premogovniku Velenje uporabljajo na-
kladalnik Deilmann Haniel tip L 513. Nakladalnik Deilmann Haniel tip L 513 
je namenjen za nakladanje rudnin v tunelih in jamskih prostorih. Nakladalnik 
zajema in stresa rudnino na transporter ali v vozičke. Omogoča tudi horizontalni zamik zajemalke, in sicer 15° v 
desno od svoje horizontalne smeri. Obratuje lahko v ravnini ali v brežini, ki ima naklon največ ±25°.

Nakladalnik Deilmann Haniel tip L 513 – tehnični podatki

Osnovni podatki

Hitrost vožnje: 3,24 km/h

Pogonska moč elektromotorja: 22 kW

Napetost: 500 V

Kapaciteta nakladanja: 20–40 m3/h

Kot horizontalnega pomika žlice: 15° – desno, 15° – levo

Maksimalni nagib proge: ±25°

Prostornina zajemalke: 400–500 l (0,4–0,5 m3)

Specifični pritisk na tla: 10 N/cm2

Skupna teža stroja: 5600 kg (5,6 t)

Vozni mehanizem

Izvedba: gosenice

Pogon – tip: hidromotorji A2F28 (2 kosa)

Max.pritisk: 210 barov (gosenični hod)

Min. pritisk: 125 barov (hidravlični cilinder)

Kapaciteta batne črpalke (lvdr40): 65 l/min × 2 kosa

Hidravlično olje: hidraol 70 (240 l)

Mere

Višina: 1350 mm

Širina: 1000 mm

Dolžina: 3920 mm

Maksimalna višina pri nakladanju in razkladanju: 1750 mm

Širina zajemalke: 1000 mm

Območje horizontalnega pomika žlice: 1880 mm

Katera je glavna naloga 
nakladalnih strojev?

Oglej si povezavo do podjetja Deilmann Haniel. S čim se ukvarjajo? Poišči na spletni strani enega od njihovih 
projektov in ga opiši. http://www.dh-shaftsinking.com/
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2.6 VARNOSTNI UKREPI PRI IZDELAVI JAMSKIH PROG

2.6.1 Varnostni ukrepi pri uporabi rezalno-napredovalnih strojev

Rezalno-napredovalni stroj sme samostojno upravljati le kvalificirani rudar, ki 
ima opravljen tečaj za strojnika – kombajnista in najmanj eno leto delovnih 
izkušenj pri delu z rezalno-napredovalnimi stroji na pripravskih deloviščih. 
Za upravljanje z rezalno-napredovalnim strojem mora biti usposobljen in 
pooblaščen ter določen z mesečnim razporedom zaposlenih na pripravskem 
delovišču, kjer ta stroj uporabljajo. S strojem smejo upravljati tudi dežurni ključavničarji in elektrikarji, ki stroj 
vzdržujejo. Ostali ključavničarji in elektrikarji, ki sodelujejo pri odpravi pomanjkljivosti in niso poučeni z navodili za 
obratovanje rezalno-napredovalnega stroja, ga smejo preizkusiti le ob prisotnosti odgovornega nadzornika in stroj-
nika – kombajnista.

V primeru opaženih pomanjkljivosti mora strojnik – kombajnist o tem obvestiti odgovornega vzdrževalca. Dokler 
pomanjkljivosti niso odpravljene, stroj ne sme obratovati. Pred vsakokratnim vklopom ali prestavilom stroja se mora 
strojnik – kombajnist prepričati, da so se vsi delavci umaknili iz nevarnega območja stroja, še posebej kadar se iz-
deluje nova proga. Kadar se povzema že izdelano progo in je možen dostop tudi s sprednje (čelne) strani, mora 
biti varnostna razdalja najmanj 10 metrov, kadar pa se povzema že izdelano progo in je možen dostop do rezalne 
glave iz prečnika, je treba v prečniku postaviti stražo. Izjemoma lahko stoji na desni strani rezalno-napredovalnega 
stroja delavec, ki usmerja strojnika – kombajnista, vendar le v primeru, da stoji v podprtem delu proge in tako, da ni 
izpostavljen letečim delcem. Med strojnikom – kombajnistom in tem delavcem mora biti vseskozi zadovoljiva vidna 
in slušna povezava.

2.6.2 Varnostni ukrepi proti nevarnim jamskim plinom

Pripravska in odkopna delovišča morajo biti opremljena s kontinuirnimi merilci metana, ki pri povečani koncentraciji 
metana nad 1,5 % avtomatsko izklopijo vse elektro naprave na delovišču priprav v smeri izstopajočega zračilnega 
toka do mest, kjer se ta zrak združi z drugim zrakom oz. do mesta, ki so določena s projektom. Za boljše, hitrejše 
in povečano zaznavanje signalov se poleg merilnikov metana vgradijo merilniki za merjenje koncentracije ogljikovega 
dioksida. 

Pripravska in odkopna delovišča morajo biti opremljena z dovodom čistega 
zraka (dihalniki). Skupno število dihalnikov mora biti najmanj enako številu 
vseh delavcev, ki se nahajajo v potencialno ogroženem območju. 
Dihalniki morajo biti znotraj potencialno ogroženega območja nameščeni 
tam, kjer se izvajajo dela oziroma se zadržuje več delavcev.

Namesto dihalnikov je mogoče uporabiti tudi druge tehnične rešitve, ki 
predstavljajo neodvisni vir čistega zraka in v izrednih situacijah kljub poviša-
nim koncentracijam jamskih plinov zaposlenim omogočajo normalno dihanje.

»dihalnik«
naprava s svežim pihajočim zrakom, 
nameščena v jamski progi; delavec 
ga uporabi v primeru izbruha plina. 
Uporablja ga, dokler ne namesti 
samoreševalnega aparata.

Katere nevarnosti se pojavljajo 
pri izdelavi jamskih prog?
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Slika 24: Dihalniki

2.6.3 Zavarovanje čelne stene

Za zagotavljanje večje varnosti in zmanjševanja števila nezgod zaradi padcev 
kosov hribine na deloviščih, je treba čelno steno zavarovati. Prav tako je 
treba nepodprto hribino obtrkati in tako preprečiti nenaden padec hribine. 
Zavarovanje stene pred rušenjem izvedemo z uporabo sidrnih drogov (sider) 
Weidmann K60 (25 × 2500) in hrastovih desk oz. krajnikov (200 × 25/4) z 
že izdelanimi luknjami (Ø 40 mm).

Zavarovanje čelne stene je treba izvesti na naslednji način:

 v čelno steno v smeri napredovanja zavrtamo vrtine (dolžina 2,5 m, Ø 35 mm), katerih število je odvisno od raz-
rušenosti hribine (minimalno 4 vrtine),

 vrtino napolnimo z lepilnimi vložki (dvokomponentni poliestrski vložek),

 najprej vstavimo 1 poliestrski vložek (28 × 500) hitroveznega veziva (čas vezanja od 30 sekund do 1 minuta),

 nato vstavimo 2 poliestrska vložka (28 × 500) običajnega veziva (čas vezanja 4–5 minut),

 v vrtino vstavimo sidrni drog Weidmann K60 (25 × 2500),

 na sidrni drog namestimo hrastovo desko z že izdelanima luknjama (Ø 40 mm),

Oglej si uporabo dihalnika na virtualni predstavitvi Premogovnika Velenje. Kje so nameščeni dihalniki? Zakaj? 
http://www.rlv.si/si/VRRLV/42.html

Kako zavarujemo čelno steno 
pred padci hribine? Kakšno 
vlogo ima ta delovna faza pri 
izdelavi jamskih prog?
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 na sidrni drog (sidro) namestimo sidrno poliestrsko ploščico (110 × 110/27), ki jo privijemo z epoksi matico (si-
dro je vpeto), po potrebi pa čelno steno delovišča dodatno založimo z deskami (odločitev sprejmemo glede na 
razrušenost premoga v čelni steni).

Slika 25: Varovanje čelne stene

Rahlo razrušena čelna stena Močno razrušena čelna stena

2.6.4 Varnostni ukrepi proti premogovemu prahu 

Osnovno načelo ukrepanja proti nevarnemu premogovemu prahu je, da preprečujemo (ali vsaj v večji meri zmanj-
šamo) nastajanje premogovega prahu že na samem izvoru. Stalno je treba izvajati ukrepe za preprečitev prašenja, 
nabiranja prahu, vžiga in eksplozije.

Ti ukrepi so:

 premog je treba stalno močiti s pomočjo prh na odkopnem podporju, kombajnu ali rezalno-napredovalnem stroju, 
drobilniku in na vseh presipnih mestih transporterjev za odvoz premoga;  

 v izstopnih etažnih progah je treba najmanj enkrat na izmeno omočiti premogov prah z vodo. Če se premogov 
prah vidno nabere, ga je treba odstraniti;

 vsaj enkrat tedensko in pred daljšo zaustavitvijo obratovanja odkopa (več kot dva dni) je treba omočiti vse zapra-
šene jamske prostore;

 za zaščito dihal, sluha in vida morajo vsi zaposleni obvezno uporabljati zaščitna sredstva;

 v stabilnih jamskih objektih, ki so izdelani v jalovini, se priporoča dodajanje kalcijevega klorida (negorljive snovi).
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2.6.5 Varnostni ukrepi v primeru stebrnih udarov

V kolikor bi se pričele pojavljati sprostitve in stebrni udari, je treba takšne 
lokacije takoj zavarovati, in sicer:

 v območjih spojev JLP (stremena) nameščati zavese iz gume, da bi pre-
prečili letenje matic in stremen pri utrgih,

 ogroženo področje zavarovati z leseno podgradnjo,

 zmanjšati vstopanje delavcev in drugih oseb v področje, predvideno samo za nujno potrebna opravila,

 opozarjati delavce na morebitne nevarnosti sprostitev,

 prilagajati napredek pripravskega delovišča (zmanjšati napredek),

 pri delu se moramo v največji možni meri izogibati nepodgrajenim delom proge, to je predvsem pri vgradnji prve-
ga stropnega segmenta osnovnega okvirja JLP. V tem delu naj se nahajajo samo delavci, ki so nujno potrebni za 
izvedbo te faze dela.

2.6.6 Varnostni ukrepi za preprečevanje nastanka ogrevov in samovžiga premoga

Za preprečevanje ogrevov oziroma samovžiga premoga v jamskih prostorih, 
kjer obstaja potencialna nevarnost oksidacijskih procesov, je treba redno 
spremljati oziroma redno meriti koncentracije požarnih plinov in pregledo-
vati jamske prostore tako vizualno kot s termovizijskimi oziroma toplotnimi 
kamerami. V primeru pojavljanja ogrevov in povečanih koncentracij požarnih 
plinov je treba takoj izdelati izolacijske plašče.

2.6.7 Varnostni ukrepi v primeru zruškov

V času izdelave prog je treba posebno pozornost posvetiti preprečevanju 
nastajanja zruškov, predvsem v razrušeni hribini. Ko izrežemo zgornji profil 
in vgradimo stropni del osnovnega okvirja, nad JLP vgradimo ustrezno šte-
vilo jeklenih sider (sulic). Te sulice služijo kot element predprijemanja ozi-
roma utrjevanja stropa čelne stene. Dolžina sulic mora presegati dvakratno 
dolžino koraka enkratnega napredka izkopa proge. Če utrjevanje stropa s 
sulicami ni dovolj, vgradimo v stropni del talpe. Tak način utrjevanja stropa 
proge se ponavlja, dokler ni več nevarnosti za nastanek zruška.

Če z vgradnjo železnih sulic ali talp pri napredovanju zruškov ne preprečimo, 
izdelamo zadelko, prostor pa zalijemo z mešanicami na osnovi elektrofiltr-
skega pepela.

»stebrni udar«
sprostitev energije v stebru 
premoga (hribini)

»ogrev«
oksidacijski proces, toplota v hribini 
(nevarnost nastanka požara)

»zrušek«
padec premoga praviloma s stropa 
na delovišče

»talpe«
jekleni zaščitni stebri

»zadelka«
zaprt profil jamske proge, zalit na 
osnovi pepelnih mešanic
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2.6.8 Varnostno vrtanje

Varnostno vrtanje izvedemo v območju predvidenih, torej že zaznanih pre-
lomnih con in v območju prelomnih con, ki bodo ugotovljene v času pri-
pravljalnih del. Prav tako se varnostno vrtanje izvede pri izdelavi jamskih 
objektov, kjer so z raziskavami ugotovljeni prehodi iz trdnega v manj trden 
premog.

Z varnostnim vrtanjem ugotavljamo strukturo premoga pred deloviščem 
oziroma spremembe lastnosti premoga in ostale pojave, ki opozarjajo na 
nevarnost in na osnovi katerih je mogoče definirati prehod iz trdnega v 
manj trden ali tektonsko porušen premog. Na ta način ugotavljamo sto-
pnjo nevarnosti za nastanek nenadnega izbruha premoga in plina. Namen 
varnostnega vrtanja je, da razbremenimo steber premoga, dosežemo odpli-
njevanje ter ugotovimo lego in razsežnost različnih lignitnih zlogov oziroma 
prehodov iz trdnega v manj trden premog.

Varnostno vrtanje zajema več vrtin v različnih smereh v smeri napredovanja proge (nadkopa, vpadnika). Izvede se 
v več fazah. 

V prvi fazi izvrtamo vrtine, s katerimi raziščemo širše območje varnostnega stebra pred jamskim deloviščem. 

»prelomna cona«
območje tektonskih prelomnic v 
sloju premoga

»izbruh premoga«
potencialna nevarnost na delovišču

Slika 26: Sidranje stropa čelne stene z jeklenimi sulicami

Opiši glavne značilnosti 
varnostnega vrtanja. Na 
konkretnem primeru pojasni, 
zakaj se uporablja varnostno 
vrtanje.
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 1. faza varnostnega vrtanja:

Oznaka vrtine
Odklon vrtine

Dolžina vrtine Premer vrtine
horizontalno vertikalno

1 po smeri +2° do 30 m min. 115 mm

2 po smeri +15° do 30 m min. 115 mm

3 desno +15° –15° do 30 m min. 115 mm

4 levo +15° –15° do 30 m min. 115 mm

V primeru, da rezultati prve faze raziskav prevrtanega območja ne potrdijo spremembe strukture premoga in 
posebnosti, jih zaključimo in nadaljujemo z izdelavo jamskega objekta brez dodatnih ukrepov. Če podatki varno-
stnega vrtanja kažejo na prelomno cono ali prehod iz trdnega v manj trden premog oziroma so vrtanje spremljale 
posebnosti, pristopimo k drugi fazi vrtanja, ki predstavlja dodatno varnostno vrtanje.

 2. faza varnostnega vrtanja:

Druga faza raziskav je namenjena podrobnejši raziskavi območja varnostnega stebra pred čelom proge in obsega 
vrtanje naslednjih dodatnih vrtin:

Oznaka vrtine
Odklon vrtine

Dolžina vrtine Premer vrtine
horizontalno vertikalno

I po smeri –10° do 30 m min. 115 mm

II desno +15° +10° do 30 m min. 115 mm

III levo +15° +10° do 30 m min. 115 mm

V primeru, da z dodatnim varnostnim vrtanjem ne potrdimo strukturnih sprememb premoga pred deloviščem ali 
spremljajoče pojave, ki lahko nakazujejo na nevarna območja sloja, nadaljujemo z izdelavo jamskega objekta brez 
dodatnih ukrepov. Odločitev o načinu napredovanja sprejme pristojni tehnični vodja.

Če je na podlagi izvedenega varnostnega vrtanja in opazovanja ugoto-
vljeno nevarno območje na trasi napredovanja proge ali pa so nastopili 
znaki, ki to nevarnost napovedujejo (puhač, povečano izhajanje plinov, 
zdrobljen premog, povečanje hitrosti penetracije svedra ipd.), je treba 
obravnavati območje pred čelom delovišča kot nevarno za nastanek ne-
nadnega izbruha premoga in plina. 

»puhač«
potencialna nevarnost na delovišču 
(izriv plina)
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 3. faza varnostnega vrtanja:

V primeru, da je treba nevarno območje pred čelom jamske proge bolj natančno raziskati, v steber premoga pred 
čelom delovišča izvrtamo vrtino do 30 m, ki je vrtana tako, da dobimo jedro vrtine. Z geološkim popisom jedra 
in primerjalnimi podatki varnostnega vrtanja je mogoče bolj natančno opredeliti strukturne lastnosti lignita. Pri 
izdelavi jamskih objektov pod neporušeno krovnino je treba z istega mesta izvrtati še posebno raziskovalno vrtino 
za ugotavljanje lege krovnine. 

Karakteristike vrtin so razvidne iz spodnje tabele:

Oznaka vrtine
Odklon vrtine

Dolžina vrtine Premer vrtine
horizontalno vertikalno

IV po smeri +5° do 30 m min. 115 mm

V po smeri +30° največ do 30 m min. 115 mm

2.6.9 Varnostni ukrepi pri izdelavi jamskih objektov v nevarnih območjih

Med nevarna območja sodijo:

 vsi predeli jame, kjer so bili pri izdelavi jamskih objektov registrirani vdori plinov ali izbruhi premoga in plina in je 
bila ta stopnja nevarnosti s sprotnimi raziskavami potrjena,

 vsi predeli jame, kjer so z raziskavami ugotovljeni prehodi iz trdnega v manj trden premog.

Varnostni ukrepi:

1. Vsa dela se morajo izvajati pod stalnim nadzorom odgovornega rudarskega nadzornika.

2. Napredovanje pri izdelavi proge v območju z varnostnim vrtanjem potrjene prelomne cone ali na prehodu iz 
kvalitetnega trdnega premogovega sloja v nekvaliteten, manj trden premogov sloj, mora biti izvedeno z razstre-
ljevanjem in mehaniziranim nakladanjem premoga. 

 Lahko je tudi kombinirano: z razstreljevanjem in mehaniziranim definitivnim oblikovanjem profila. V tem primeru 
razstreljevanje izvedemo v obliki stožčastega zaloma, dokončni izkop proge pa strojno z rezanjem in mehanizira-
nim nakladanjem premoga. 

3. Rezanje s strojem se mora izvajati enakomerno od sredine profila proti robovom, brez trganja in luščenja večjih 
blokov premoga. Čelna stena delovišča mora biti po končanem rezanju oblikovano polkrožno, da bi dosegli večjo 
stabilnost in enakomerno razporeditev dodatnih napetosti v hribini.

4. Čelno steno delovišča varujemo tudi s štirimi do petimi pravilno vgrajenimi aktivnimi sidri.

5. Z razstreljevanjem, kot fazo napredovanja, je treba pričeti najmanj 5 m pred ugotovljenim nevarnim območjem in 
tako napredovati do kontakta s porušenim ali trdnostno slabšim premogom oziroma do konca nevarnega obmo-
čja. Postopke razstreljevanja bomo uporabili le v primeru, ko je čelna stena trdna in kompaktna. V primeru poru-
šenega in zdrobljenega premoga v čelni steni postopkov razstreljevanja ni treba izvajati, saj porušen premogov 
sloj ne more prevzemati napetosti oziroma akumulirati energije, zato ni nevarnosti izbruha premoga in plina.
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6. Med vrtanjem strelnih vrtin naj bo posvečena maksimalna pozornost pojavom, ki jih morajo delavci zasledovati pri 
raziskovalno varnostnem vrtanju:

 povečan tlak na podporje jamskega prostora, luščenje in odmetavanje kosov premoga s čela proge, dviganje 
tal, intenzivno nastajanje razpok,

 močno povečanje ekshalacije plinov iz vrtin in iz čela delovišča,

 seizmični pojavi, kot so: šumi, udari in bučanje v premogu pred čelom delovišča,

 pronicanje vode, zamakanje in iztekanje vode iz vrtin. 

7. Pred pričetkom polnjenja minskih vrtin in razstreljevanja se morajo vsi zaposleni na delovišču in v izstopnem 
zračnem toku s tega delovišča umakniti v progo s svežim zračnim tokom. Dostop na delovišče je dovoljen šele 60 
minut po odstrelitvi. Poleg izkopa hribine ima razstreljevanje zaradi svojega seizmičnega vpliva tudi funkcijo izzi-
vanja sproščanja napetosti. V času odstrela na delovišču ni delavcev, zato jih sprostitev napetosti oziroma izbruh 
premoga s plinom ne ogroža.

8. Posebno previdni moramo biti ob vrnitvi na delovišče. Pred pričetkom nadaljevanja del je treba delovišče dobro 
pregledati. Oceniti moramo stanje podgradnje, spremljati koncentracije jamskih plinov, oceniti, ali količina odstre-
ljenega premoga ustreza zalomnemu stožcu, z opazovanjem odprtin v stropu in v bokih proge ugotoviti, če je 
med odstrelom nastopil izbruh premoga in plina.

Ali poznaš za kak konkreten primer, ko je na delovišču prišlo do eksplozije, zruškov, stebrnega udara, uhajanja 
plinov ipd.? Zakaj je prišlo do tega? Kako bi lahko to preprečili?
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Glede na vse vplivne dejavnike (velikost nahajališča, geofizikalne lastnosti, 
tektonika, lastnosti krovnine in talnine, debelina sloja, …), ki oblikujejo 
odkopno metodo, moramo izbrati odkopno metodo, ki zagotavlja:

 varno delo,

 stalno in ekonomsko upravičeno proizvodnjo,

 čim boljši izkoristek nahajališča,

 najmanjše odkopne izgube,

 možnost uporabe raznovrstne mehanizacije.

Mnoge odkopne metode so si zelo podobne, imajo enake značilnosti, vse pa lahko na splošno porazdelimo glede 
na naslednje dejavnike:

 po načinu ureditve (sanaciji) odkopnega prostora,

 po stopnji mehaniziranosti proizvodnega procesa,

 po debelini sloja, ki ga odkopavamo,

 po naklonu odkopavanega sloja,

 po dolžini odkopa (čela).

Po načinu ureditve odkopanega prostora poznamo odkopne metode:

 z zaruševanjem krovnine – rušenjem stropa,

 s polnim zasipom praznih prostorov – odkopanih prostorov,

 s puščanjem odprtih odkopov in zaščitnih stebrov,

 magazinske odkopne metode (postopki z začasnim skladiščenjem rude v jami.).

Odkopne metode delimo po stopnji mehaniziranosti proizvodnega procesa na:

 nemehanizirane (ročne),

 polmehanizirane (delna pomoč strojev),

 mehanizirane (večino dela opravijo stroji),

 avtomatizirane (minimalno število delavcev s pomočjo avtomatike vodi odkopavanje).

Debelina sloja vpliva na odkopno metodo. Odkopavamo lahko zelo debele sloje, srednje debele sloje, tanke sloje ali 
zelo tanke sloje. Naklon sloja je lahko horizontalen, rahlo nagnjen, srednje nagnjen ali strm. Po dolžini odkopa ločimo 
odkopne metode s kratkim čelom, širokočelne in kombinirane metode.

Kateri so glavni sklopi 
dejavnikov, ki oblikujejo 
odkopno metodo?
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3.1 ODKOPNE METODE Z ZARUŠEVANJEM KROVNINE

Osnovna naloga pri reševanju jamskega pritiska je kontrolirano upravljanje 
s krovnino (krovninskimi plastmi in nanosi) in je sestavni del proizvodnega 
procesa. Ker vedno iščemo tak način proizvodnje, ki nam omogoča največjo 
tehnično in ekonomsko učinkovitost ter maksimalno varnost pri delu, se 
pri slojevitih nahajališčih, kamor v glavnem spadajo premogišča, največkrat 
odločimo za popolno zaruševanje krovnine. 

Popolno zaruševanje krovnine v odkopani prostor je potrebno zaradi zmanjšanja pritiska na odkopno podporje, od-
kopni prostor in bližnje jamske proge. 

Pri teh odkopnih metodah po izkopu koristne mineralne surovine (rovni premog) nastalih praznih prostorov ne 
zasipavamo, ampak jih zapolnjujemo s krovninskimi plastmi in s starim delom zgornje, že odkopane etaže. Značilen 
primer te odkopne metode je Velenjska odkopna metoda.

Prednosti odkopnih metod z zaruševanjem krovnine so:

 nižji proizvodni stroški odkopavanja,

 možnosti doseganja večje produktivnosti dela,

 neomejena možnost uvajanja posameznih vrst odkopne opreme in odkopne meha-nizacije.

Pomanjkljivosti teh metod pa so:

 večje možnosti ogrevov in jamskega ognja,
 škodljivi vplivi odkopavanja na površini.

»krovnina«
geološke plasti nad premogom

»zaruševanje«
proces poleganja krovninskih plasti
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3.2 ODKOPNE METODE Z ZASIPAVANJEM ODKOPANIH 
PROSTOROV

Pri teh odkopnih metodah zasipljemo oziroma zapolnimo prazen prostor z jalovino ali drugim neuporabnim materialom.

Glavne prednosti zasipavanja so:

 boljši izkoristek rudnih zalog,

 manjša možnost samovžiga premoga,

 bistveno zmanjšanje odkopnih pritiskov,

 povečana delovna varnost,

 varovanje površine pred posedanjem.

Slabe strani pa so:

 povečani stroški,

 počasnejše napredovanje,

 dodatna obremenitev transportne mehanizacije.

Za to odkopno metodo se odločimo, kadar to zahtevajo razmere v nahajališču in kadar bi bil vpliv na površino prevelik. 

Odkopne prostore zapolnjujemo na naslednje načine:

 ročno zasipavanje,

 zalivanje ali zamuljevanje (plavni zasip),

 zapihovanje (pnevmatski zasip),

 strojno zasipavanje.

Odkopna metoda z zasipavanjem se je uporabljala tudi v Premogovniku Velenje v področjih s tanjšo izolacijsko 
plastjo.
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3.3 ODKOPNE METODE S PUŠČANJEM ODPRTIH PROSTOROV IN 
VARNOSTNIH STEBROV

Odkopne metode s puščanjem odprtih prostorov in varnostnih stebrov so 
v glavnem uporab¬ljali v rudnikih kovin in soli. Pri nas so takšno odkopno 
metodo uporabljali v Rudniku svinca in cinka v Mežici ter v Rudniku urana 
Žirovski vrh.

Pogoj za uporabo te metode je dovolj trdna hribina oziroma kamnina, v 
kateri je uporabna surovina, ki se ne ruši. Pri odkopavanju se odkopani pro-
stori ne zarušijo niti ne zapolnijo, ampak jih pustimo odprte. Taki prostori 
so veliki, zračni, dobro prehodni ali prevozni, zato v njih uporabljamo jamske 
kamione, pridobivanje pa v glavnem poteka z udarno napravo, vrtanjem vr-
tin, odstreljevanjem in nakladanjem. Odkopni prostori, ki so v glavnem kar 
proge, sledijo rudi pod zemljo, ki največkrat ne nastopa v slojih, temveč je zelo nepravilno razporejena. Delo poteka 
praviloma brez podgraditve, le s puščanjem varnostnih stebrov.

Katera je značilnost odkopne 
metode s puščanjem stebrov?

»varnostni stebri«
puščanje premoga v sloju, da 
preprečimo posedanje na površini 
in vpliv na sosednje objekte

Slika 28: Presek odkopa

Slika 27: Načina puščanja varnostnih stebrov 
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3.4 MAGAZINSKE ODKOPNE METODE

Glavna karakteristika teh metod je odkopavanje premogovega sloja v širokih in visokih prostorih, ki so med seboj 
ločeni z varnostnimi stebri ustrezne debeline. Da lahko uporabljamo to metodo, mora biti debelina premogovega 
sloja večja od 5 metrov, material pa mora biti čvrst. Pripravljalne proge izdelamo v spodnjem delu sloja in potekajo 
pravokotno v obliki mreže. Ta odkopna metoda se uporablja v rudniku rjavega premoga Mramor (BiH).

Slika 29: Tloris magazinske odkopne metode

Slika 30: Prerez magazinskega odkopavanja

Ruda se zbira (magazinira) v odkopu. Pri vsaki odstrelitvi se spusti z odkopa le 30 do 40 % odstreljene rude, odvi-
sno od tega, za koliko se poveča volumen. Pod stropom ostane prosti delovni prostor, visok 2 m. Šele po zaključku 
odkopavanja izpraznimo, zarušimo in zapustimo odkop.

Ta metoda je primerna za sloje s padcem nad 60°. Stiki med koristno snovjo in jalovino morajo biti ostri, boki odkopa 
pa trdni.

Metoda zahteva malo pripravljalnih del, izkorišča gravitacijo (to je prosto padanje nakopane rude), podporja je malo, 
odkopni učinki pa so veliki. Odstreljeni material mora biti dovolj sipek, da ne pride do zamašitve. Sočasno odkopa-
vamo več stebrov, ki so med seboj v stopničastem položaju. Izkoristek je od 85 do 95 %.

Na naslednji sliki je prikazan prerez odkopne metode v dokaj debelem sloju.
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3.5 VELENJSKA ODKOPNA METODA

Velenjska odkopna metoda se je uveljavila po letu 1947. V tehnološkem in 
organizacijskem smislu se še vedno razvija in izboljšuje, predvsem v smislu 
povečevanja proizvodnje z enega odkopa, izkoristka sloja, varnosti zapo-
slenih, humanizacije dela ter ekonomičnosti. Zaradi specifičnosti in visoke 
produktivnosti je poznana po vsem svetu in se kot samostojni pojem – 
Velenjska odkopna metoda (VOM) – navaja v rudarski strokovni literaturi. 
Temeljni pristop pri odkopavanju s to metodo je, da povečamo območje 
pridobivanja premoga tudi nad varovani prostor na odkopu, in pri tem 
izkoriščamo naravne sile lomljenja ter drobljenja sloja premoga. Odkop je 
višinsko razdeljen na podkopni in nadkopni del. Podkopni del, višine od 
3 do 4 m, je zavarovan s hidravličnim podporjem, ki omogoča mehanizi-
rano pridobivanje z rezalno-pridobivalnimii stroji – kombajni ter odvoz z 
zmogljivimi verižnimi transporterji. Nadkopni del v višini od 7 do 17 m je 
izpostavljen dinamičnim jamskim pritiskom, ki porušijo plast premoga. Tega 
rudarji madzorovano spuščajo v odkopni transporter in ga sproti odvažajo.

3.5.1 Rudarsko-tehnični pogoji

Pri načrtovanju odkopavanja z VOM, pa tudi pri razvoju metode, je treba upoštevati določene pogoje, med katerimi 
so najpomembnejši:

 naravni pogoji ležišča, 

 projektirani pogoji in 

 tehnološki pogoji.

Naravni pogoji ležišča

Za načrtovanje odkopavanja z VOM so vsekakor najpomembnejši globina odkopavanja, enoosna tlačna trdnost ter 
ostali fizikalno-mehanski parametri premoga, tektonika ležišča in konsolidacija starega dela.

 Globina odkopavanja
 Globina odkopavanja je absolutna globina, na kateri se odkopna plošča nahaja.

 Enoosna tlačna trdnost ter ostali fizikalno-mehanski parametri premoga
 Parameter enoosne tlačne trdnosti premoga je eden od bistvenih elementov za izračun potrebne nosilnosti 

podgradnje jamskih prog in za izračun varnostnega faktorja pred rotacijo hidravličnega odkopnega podporja in 
porušitvijo tal na odkopu.

 Tektonika ležišča
 Ta parameter je treba pri načrtovanju odkopavanja z VOM prvenstveno upoštevati pri napredovanju odkopa preko 

prelomnih con (predpisati tehnične ukrepe v smislu varovanja čelne stene podkopnega dela).

 Konsolidacija starega dela
 Konsolidacija je pogojena z naravnimi danostmi. Definira osnovne zna-

čilnosti rušnega procesa in opredeljuje proces večkratne porušitve istega 
hribinskega masiva, kar je značilnost in specifičnost VOM.

Katera je bistvena značilnost 
Velenjske odkopne metode, 
ki jo loči od ostalih podobnih 
metod?

»podkopni del«
območje mehaniziranega rezanja 
premoga na odkopu v višini do 4 m 

»nadkopni del«
pridobivanje premoga nad 4 m  
višine iz stropnega dela nad 
sekcijami

»konsolidacija«
utrjevanje hribine
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Projektirani pogoji

Projektirani pogoji so odraz projektnih rešitev v danih naravnih pogojih, ki zajemajo, upoštevaje naravne pogoje, 
sistem odpiranja in priprave etaž, sistem prostorske razporeditve odkopnih plošč in samo dinamiko odkopavanja 
odkopnih plošč. Ti pogoji so:

 Stopnja konsolidacije starega dela
 Po prehodu odkopa se začne razrušena hribina ponovno konsolidirati. Poznavanje tega parametra nam omogoča 

določiti dinamiko priprav in odkopavanja tako, da so medsebojni vplivi čim manjši. Raziskave na tem področju 
so pokazale, da lahko s pripravljalnimi deli ob ali pod odkopanimi ploščami pričnemo, ko stopnja konsolidacije 
preseže 80 %.

 Širina odkopne plošče 
 Širina odkopne plošče je enaka dolžini odkopa in je praviloma odvisna od projektnih rešitev v danih naravnih 

pogojih ter tehničnih zmogljivosti odkopne opreme.

 Etažna višina
 Etažna višina je višina od tal projektirane etaže do starega dela (že odkopane etaže) ali do krovnine. Ta višina 

praviloma ne sme presegati dovoljenih odkopnih višin (izračunane po kriterijih varnega odkopavanja). Na mestih, 
kjer ta pogoj ni izpolnjen, je treba s predpisanimi dodatnimi tehničnimi ukrepi preprečiti pridobivanje premoga iz 
nadkopnega dela odkopa preko izračunanih dovoljenih odkopnih višin.

 Vzdolžni naklon odkopne plošče
 Vzdolžni naklon odkopne plošče je odstopanje linije vzdolž smernih prog od horizontalne smeri. Glede na ta 

naklon so plošče vodoravne, nagnjene navzdol (od montažne komore proti odkopni meji). Izjemoma so deli neka-
terih plošč nagnjeni navzgor. Naklon plošč narekujejo naravni in projektirani pogoji, pa tudi karakteristike odkopne 
opreme. 

 Prečni naklon odkopne plošče
 Praviloma je plošča vodoravna ali rahlo nagnjena proti odvozni strani. Naklon plošč narekujejo tako naravni in 

projektirani pogoji kakor tudi karakteristike odkopne opreme.

 Število odkopanih plošč nad odkopom
 Ta parameter pove ali je krovnina nad območjem odkopavanja že narušena ali ne. Na osnovi tega lahko že pri pro-

jektiranju napovemo potrebni obseg pomoči »naravnemu« procesu rušenja in drobljenja premoga v nadkopnem delu. 
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Tehnološki pogoji

Tehnološki pogoji, ki vplivajo na odkopavanje z VOM ter na njen razvoj, so: 

 Tip odkopnega podporja
 Pri odkopavanju z VOM uporabljamo:

– nosilno podporje,
– nosilno-ščitno podporje in
– ščitno podporje.

 Za uporabo določenega tipa podporja se pri projektiranju izvede kontrolni izračun varnostnega faktorja proti ro-
taciji podporja in porušitvi tal. Ta izračun se naredi za napovedane geomehanske lastnosti premoga na območju 
odkopavanja.

 Tip tehnološkega ciklusa
 Tip tehnološkega ciklusa je odvisen od:

– odkopne opreme,

– kontinuiranosti napredovanja odkopa,

– tehnike pridobivanja nadkopnega dela odkopa.

 Tehnološki čas v eni izmeni
Tehnološki čas je razpoložljiv čas za delo na odkopu. To je čas od trenutka, ko moštvo prispe na odkopno delovišče,  
pa do trenutka, ko ga zapusti.

 Daljše tehnološke prekinitve na odkopu
Daljše tehnološke prekinitve na odkopu lahko v določenih pogojih negativno vplivajo na stabilnost odkopne 
opreme. Zaradi tega je za primere daljših tehnoloških zastojev treba izdati ustrezna navodila za daljše mirovanje 
odkopa, da bi zagotovili stabilnost odkopa v času mirovanja ter preprečili razvoj oksidacijskih procesov. 

 Hitrost napredovanja odkopne fronte (odkopa)
Hitrost napredovanja odkopa je odvisna od naravnih in tehnoloških pogojev. Odkop mora napredovati tako, da 
so odstopanja v hitrosti majhna. Za morebitna daljša obdobja ustavitve odkopa je treba izdati ustrezna navodila 
za pripravo odkopa za daljše ustavitve. 

 Odkopne izgube
Pomemben dejavnik pri VOM so odkopne izgube, ki nastanejo pri odkopavanju. Odkopne izgube predstavljajo 
premog v ležišču, ki ga ne moremo pridobiti in je v »tehnološkem« smislu, v danem trenutku izgubljen.
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3.5.2 Tehnologija pridobivanja premoga na odkopu

Rezanje čelne stene v podkopu

Rezanje poteka z rezalno-pridobivalnim strojem, ki se pomika na vodilih po verižnem odkopnem transporterju. Višina 
in globina enkratnega reza sta odvisni od velikosti in značilnosti odkopne opreme.

Zamik odkopnega transporterja

Zamik odkopnega verižnega transporterja sledi rezalno-pridobivalnemu stro-
ju, ko ta odreže talni rez. Razdalja, na kateri je transporter polno zama-
knjen, je odvisna od konstrukcijskih lastnosti sestavnih elementov odkopne 
opreme.

Zamik odkopnega hidravličnega podporja

Zamik hidravličnega odkopnega podporja poteka na odsekih, kjer je odkopni transporter že polno zamaknjen. Faze 
zamika so:
 popuščanje podporja,

 premik podporja s hidravličnim cilindrom,

 vpenjanje podporja,

 zaščita čelne stene z oporno ploščo.

Način pridobivanja premoga iz nadkopnega dela

Pridobivanje premoga iz nadkopnega dela sledi v korakih, ko je opravljeno dovolj rezov in zamikov v podkopnem 
delu. Pri obstoječi opremi je to 2 do 3 reze v trdnem in žilavem premogu ter 3 do 6 v porušenem in drobečem pre-
mogu. Širina koraka je odvisna od gabaritov odkopne opreme in geomehanskih lastnosti premoga. Če je potrebno, 
nadkopni del razstreljujemo. Mesto vrtanja vrtin in naklon vrtin sta odvisna od tehnologije pridobivanja nadkopnega 
dela. Kontrolirano pridobivanje zdrobljenega premoga iz nadkopa dosežemo s spuščanjem premoga skozi odprtino 
v ščitu ali pa s spuščanjem preko pregibnih stropnikov v sprednjem delu podkopa. Razbijanje večjih kosov premoga 
izvajamo s sekundarnim razstreljevanjem ali z drugimi delovnimi pripomočki.

Izdelava križišč in zamik smernega verižnega transporterja

Izdelava križišč, ropanje jeklenega ločnega podporja in zamik smernega verižnega transporterja poteka skladno z 
napredovanjem odkopa. Križišča so popolnoma mehanizirana (križiščna sekcija). 

Opiši faze dela pri izvajanju 
tehnološkega procesa 
pridobivanja premoga z 
Velenjsko odkopno metodo.
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Slika 32: Etaža v sloju premoga Slika 33: Etaža v sloju premoga

»obložitev odkopa«
potrebno število ljudi na odkopu

3.5.3 Organizacija dela in obložitev odkopa

Obložitev odkopa pomeni število delavcev, ki delajo na odkopu v eni iz-
meni. Obložitev določimo glede na potrebe odkopa, te pa so odvisne od:

 širine odkopa,

 tipa podporja,

 tipa kombajna,

 tipa oziroma sistema pridobivanja premoga,

 rudarsko-tehnoloških pogojev na odkopu,

 stopnje mehaniziranosti odkopa,

 hitrosti napredovanja, 

 drugih karakteristik.

Slika 31: Shematski prikaz faz dela pri pridobivanju premoga iz podkopnega dela odkopa

Oglej si križiščne sekcije na pogonski strani odkopa. http://www.rlv.si/si/VRRLV/20.html
S pomočjo virtualne predstavitve razloži, kako poteka pridobivanje premoga na odkopu v Premogovniku Velenje.
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Strokovnjaki so sestavili posebno tabelo, ki vrednoti vse naštete dejavnike odkopa, in izdelali obrazec, po katerem je 
mogoče obložitev dokaj natančno izračunati:

O
h
 = (6 + 0,07 × L) × (1 + 0,05 × p)   

O
v
 = (6 + 0,11 × L) × (1 + 0,05 × p)   

Kjer je:
Oh, Ov - obložitev za horizontalni in vertikalni odkop,
6 - konstanta po tabeli,
0,07; 0,11 - konstanti po tabeli, 
L - dolžina odkopa,
0,05 - empirična konstanta po tabeli,
p - odkopni pogoji.

Za določanje ocene odkopnih pogojev (p) 
ocenjujemo naslednje dejavnike: 

Mesto: ocena (p)

odvozna proga 0 do 5

križišče na pogonski strani 0 do 5

stanje odkopa 0 do 5

križišče na povratni strani 0 do 5

dostavna proga 0 do 5

skupna povprečna ocena 0 do 5

 
    

Primer:
- dolžina odkopa L = 80 m
- odkopni pogoji p = 3 (srednji)
O

v
 = (6 + 0,11 × 80) × (1 + 0,05 × 3) = 17 mož/izmeno

Pri tritretjinskem ciklusu, kjer vsaka izmena dela svoje in točno določeno delo, določimo kvalifikacijski sestav moštva takole:

a) izdelava podkopa:
- vodenje odkopa 1 KV (kvalificiran)
- rezanje s kombajnom 1 KV + 1 PK (polkvalificiran)
- zamik sekcij 4 KV
- križišče pogon 2 KV + 1 PK
- križišče povratna 1 KV + 2PK
- čiščenje podkopa 4 NK (nekvalificiran)
- skupaj 17(9 KV + 4PK + 4NK)

Tabela za oceno je naslednja:

Pogoji: ocena (p)

zelo ugodni 0

ugodni 1

manj ugodni 2

srednji 3

slabi 4

zelo slabi 5

Koliko mož je potrebnih, če je dolžina odkopa 100 m in če so odkopni pogoji zelo slabi? Kako bi jih razporedili?

b) pridobivanje stropa:
- vodenje odkopa 1 KV
- točenje stropa 4 KV
- križišče pogon 2 KV + 1 PK
- križišče povratna 2 KV + 2 PK
- čiščenje podkopa 4 NK
- dostava materiala 1 PK
- skupaj 17 (9 KV + 4 PK + 4 NK)
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3.6 REZALNO-PRIDOBIVALNI STROJI PRI PODZEMNEM 
PRIDOBIVANJU MINERALNIH SUROVIN

Razvoj mehaniziranega pridobivanja premoga se je začel v 19. stoletju, natančneje leta 1868, ko so v Angliji in 
Nemčiji uporabili prve zasekovalne stroje, ki so delali zarezo ob talnini. Leta 1875 se je pojavil v Angliji zarezovalni 
stroj, ki je zarezoval z verigo, podobno kot motorna žaga. Nemci so leta 1896 vpeljali zarezovalni stroj z velikim 
rotirajočim zarezovalnim diskom.

3.6.1 Izbira stroja

Rezalno-pridobivalni stroj izberemo predvsem na podlagi ugotovitev o pogojih delovnega okolja, in sicer:

 oblike nahajališča,

 debeline sloja,

 nagiba sloja,

 dolžine odkopa,

 lastnosti krovnine in talnine,

 tektonskih motenj,

 plinonosnosti,

 stopnje nevarnosti prahu,

 možnosti zračenja delovišča,

 trdote surovine,

 vrste podporja,

 višine odkopavanja,

 vrste transporta,

 želene granulacije surovine,

 odkopne metode.

Poleg naštetih pogojev so pomembni še tehnični in ekonomski pogoji:

 cena stroja,

 mere stroja,

 možnost nakupa doma ali v tujini,

 dostop do rezervnih delov, servisi in remonti.

Od česa je odvisna izbira 
rezalno-pridobivalnega stroja? 
Katere dejavnike bi izpostavil 
in zakaj?
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3.6.2 Vrste rezalno-pridobivalnih strojev

Pri današnjem odkopavanju širokih čel uporabljamo rezalno-pridobivalne 
stroje z enim ali dvema rezalnima bobnoma.

Enobobenski stroji se večinoma uporabljajo na odkopih z vertikalnim prido-
bivanjem surovine (pa še to zelo poredko), dvobobenski pa na odkopih s 
horizontalnim in vertikalnim pridobivanjem surovine.

Enobobenski rezalno-pridobivalni stroj

Enobobenski rezalno-pridobivalni stroj je visoko storilni stroj za popolnoma mehanizirano pridobivanje premoga. 
Ima samo eno hidravlično krmiljeno rezalno ročico, na kateri je pritrjen rezalni boben premera 1600 mm. Stroj je 
izdelek tovarne Eickhoff, tip EW 170L. Ob čelu se pomika s pomočjo vitla in zobatega kolesa po zobati letvi ob 
transporterju. Vgrajen ima motor z močjo 170 kW, ki je vodno hlajen in zaščiten pred eksplozijo (»S« izvedba). V 
višino lahko reže 320 cm, v globino pa 60 do 85 cm, odvisno od širine bobna. Za ta stroj je treba ročno izdelovati 
nišo na povratni strani transporterja.

Enobobenski stroj, s katerim lahko izdelamo nišo na povratni strani, pa je Eickhoffov kombajn ESA-60 L ali ESA-150 
L, ki ima rezalno ročico izvedeno tako, da lahko reže z bobnom v sprednji ali zadnji legi, ne glede na smer premikanja 
transporterja in stroja. Ta tip strojev se največkrat uporablja na odkopih z vertikalno koncentracijo, ki so podgrajeni 
z najmodernejšim hidravličnim podporjem ščitnega tipa s samo enim transporterjem na osnovi podporja.

Dvobobenski rezalno-pridobivalni stroj

Od enobobenskega se razlikuje po večjih zunanjih merah, večji instalirani moči motorjev (340 kW in več) in dveh 
ročicah, na katerih sta nameščena rezalna bobna. En boben je spredaj, drugi zadaj, vsak pa reže svoj rez, torej spre-
dnji boben (v smeri gibanja stroja) zgornji rez, zadnji boben pa spodnji rez.

Dvobobenski rezalno-pridobivalni stroji so sestavljeni iz naslednjih glavnih delov.

Poleg prikazanih sestavnih delov so po-
membni deli še:

 reduktor (zobniško predležje),

 podstavek stroja (šasija),

 nakladalni plug,

 krmilni mehanizem,

 vodila stroja.

»rezalni boben«
boben rezalno-pridobivalnega stroja 
na odkopu

Slika 34: Glavni sestavni deli rezalno-pridobivalnega stroja

Legenda:
1. Elektromotor
2. Nosilna ročica bobna
3. Vijačni rezalni boben (valj) - desnosučni
4. Vijačni rezalni boben - levosučni
5. Pogonski sistem (vitel, zobnik, zobata letev)
6. Razdelilna omarica za elektriko
7. Okvir stroja
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Rezalno-pridobivalni stroj EICKHOFF SL 300

Eickhoff SL 300 je stroj velike moči, namenjen za rezanje in nakladanje premoga pri podzemeljskem pridobivanju. 
Stroj obratuje v slojih različnih debelin in z raznimi premeri rezalnih bobnov. Je električno gnan stroj, le za dvig in 
spust rezalnih bobnov se uporablja hidravlična napeljava. Sestavljen je iz več sestavnih delov tako, da je primeren 
za transport po jamskih prostorih. Kapaciteta rezanja premoga znaša 15–40 t/min. Upravljanje stroja je daljinsko, z 
brezžično komando, ali ročno.

EICKHOFF SL 300 – tehnični podatki

Max. višina rezanja: 4260 mm

Max. podrez: 525 mm

Premer rezalnih bobnov: 2000–2300 mm

Širina rezalnih bobnov: 850–1050 mm

Max. hitrost rezanja: do 20,9 m/min

Skupna moč el. motorjev: 758–845 kW

Napetost: 3300 V

Frekvenca: 50 Hz

Masa kombajna: ~ 50 t

Vrtljaji bobnov: 27 min-1

Max. vlečna sila: 621 kN

Dolžina kombajna: 15200 mm

Višina kombajna brez zaščitne strehe: 1754 mm

Vodenje el. kabla: kabelska veriga

Zobata letev: Ultratrack sistem

Slika 35: Sestavni deli Eickhoff SL 300

Legenda:
1. Rezalni ročici z rezalnimi bobni
2. Vitla z elektromotornim pogonom
3. Energetski razdelilnik
4. Drobilnik (ni prikazan, montiran je na levi ali desni strani kombajna, 
 odvisno od odkopa)

Rezalno pridobivalni stroj si lahko ogledaš na virtualni predstavitvi Premogovnika Velenje.  
Kateri del premogovnika je predstavljen? Kaj še prepoznaš na sliki?
http://www.rlv.si/si/VRRLV/03.html
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3.6.3 Časovna izkoriščenost rezalno-pridobivalnega stroja (računski primer)

Predvidimo, da lahko naredi stroj z dvema bobnoma 2,5 reza v eni izmeni oziroma 7,5 rezov na dan. To velja za 
pridobivanje premoga po metodi horizontalne koncentracije in na odkopih dolžine do 200 m. Za to delo potrebuje:

7,5 rezov/dan × 120 min/rez = 900 min/dan = 15 ur/dan

Če upoštevamo, da stroj lahko teoretično dela 24 ur/dan, dobimo časovno izkoriščenost (I
č
):

Povprečni napredek odkopa in dvobobenskega kombajna je okrog 6 m/dan. Stroj dela okrog 264 ur/mesec, to je 
približno 12 ur/dan.

Dejanski izkoristek kombajna je torej (I
Cd

):

in je nekoliko manjši od izračunanega.

I
č 
= =dejansko delo (izračunano)

264 h/mes

dejansko delo (merjeno)

 možno delo

22 delovnih dni

možno delo (teoretično)

× 100 = 75 %

= 12 h/dan

= × 100 = 50 %12
24

24 h/dan
15 h/dan

Slika 36: Eickhoff SL 300 na odkopu

Oglej si spletno stran podjetja Eickhoff. Poišči podatke o rezalno-pridobivalnem stroju SL 300. Katere druge  
stroje ponuja podjetje Eickhoff?
http://www.eickhoffcorp.com/index.html 
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Na podlagi spodaj navedenih tehničnih parametrov izračunaj količinski izkop premoga (proizvodnjo Q) in 
obložitev odkopa (Ov ) , če so odkopni pogoji p = 2,9 (srednji)!

L – širina odkopa  140 m
b – napredek odkopa   3,0 m/dan
h – odkopna višina   12,0 m (vertikalna koncentracija)
y – specifična masa premoga  1,3 t/m3

3.6.4 Kapacitetna izkoriščenost rezalno-pridobivalnega stroja (računski primer)

To obliko izkoriščenosti stroja dobimo na podlagi dejanske in možne zmogljivosti stroja v teku enega dneva. Dejan-
ska zmogljivost stroja je enaka dnevni proizvodnji.
Q

d
 = 7000 t/dan (dejanska dnevna proizvodnja)

Q
m
 = R × b × v ×  (možna dnevna proizvodnja)

Kjer je:
R - premer bobna  2 m
b - globina reza   0,9 m
v - hitrost stroja   2 m/min
y - prostorninska masa 1,3 t/m3

Torej je:
Q

m
 = (2 × 2,0 m) × (0,9 m) × (2,0 m/min × 60 min/h) × 1,3 t/m3 = 561,6 t/h

 
Če stroj obratuje po izračunu 15 h/dan, je možna dnevna proizvodnja:
Q

m
 = 15 h/dan × 561,6 t/h = 8424 t/dan

Kapacitetni izkoristek (I
k
) je torej:

Pri računanju kapacitetnega izkoristka na odkopih z vertikalno koncentracijo smemo upoštevati samo proizvodnjo iz 
podkopa. Tu je kapacitetni izkoristek kombajna zelo majhen.

Q
d 7000

Q
m 8424

I
k
 = = × 100 = 83 %
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3.7 HIDRAVLIČNO PODPORJE

Leta 1948 so Angleži izdelali prvo nosilno-hidravlično podporje. Temu je 
sledil hiter razvoj hidravličnih podporij v svetu. Obstajajo različne vrste – od 
takih, ki jih je bilo treba premikati ročno, pa do samohodnih.

3.7.1 Opis podporja in delovanje

Bistvo podporja je, da nosi premog nad seboj in ga zadržuje, da lahko pod njim varno delamo.

Ko še ni bilo hidravličnega podporja, ampak samo frikcijsko podporje oziroma klasično čelo, je bil sestav podgraje-
vanja naslednji:

 stojka (trenjska),

 stropnik,

 podloga (fala, krajnik).

To troje je danes povezano v kompleks elementov, ki združeni opravljajo svojo funkcijo.
Iz podloge (fale) se je razvila osnova, stojko je zamenjal hidravlični cilinder, stropnik pa je prav tako doživel predelave 
in spremembe.

Tako danes hidravlično podporje oziroma njegovo vgrajeno osnovno enoto (sekcijo) sestavljajo:

 osnova,

 stojke, ena ali več (hidravlični cilindri), 

 stropnik,

 podaljšek stropnika,

 oporna plošča,

 ščit,

 lemniskate ali H-povezava,

 podaljšek osnove,

 stabilizatorji – stropne zapore.

Katere proizvajalce 
hidravličnega podporja 
poznaš?

»sekcija«
ščitno hidravlično podporje na 
odkopu širine 1,5–1,75 m

Slika 37: Shematski sestav sekcije hidravličnega podporja
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a) Glede na število stojk sekcije delimo na:

 enonožne,

 dvonožne,

 trinožne,

 štirinožne,

 štirinožne s pomožno visečo stojko, ki jo potrebujemo pri zamiku transporterja.

b) Glede na varovanje, geometrijo in nosilnost sekcije poznamo tri tipe podporja za horizontalno in vertikalno pri-
dobivanje:

 ščitno,

 nosilno,

 nosilno-ščitno.

Slika 38: Delitev podporja glede na nosilnost

Pri ščitnem podporju ena ali več stojk deluje v smeri ščita, pri nosilnem pa samo v stropnik. Pri nosilno-ščitnem 
podporju del stojk deluje v smeri stropa, del pa v smeri ščita.

c) Glede na premikanje so:
 nepremične (premikajo jih ročno),

 premične: korakajoče, samohodne,

 drsno premične sekcije.

Korakajoče stopicajo naprej s povzdigovanjem in spuščanjem stojk, drsno premične pa drsijo po osnovi in podalj-
šku osnove.

Hidravlično podporje - tehnični podatki 

Višina sekcije: 1800–3200 mm

Širina sekcije: 0,8–2 m

Teža: 2,5–20 ton

Dolžina: 3–7 m

Delovni pritisk emulzije: 200–400 bar

Nosilnost: 800–5500 kN
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3.7.2 Hidravlično podporje - nosilnost, potek sil, tlak na tla

Hidravlično podporje prevzema hribinske tlake na odkopu in jih prenaša na 
tla. S tem omogočimo izvajanje tehnološkega procesa pridobivanja premo-
ga. Ni dovolj, da je podporje sposobno sprejeti nase tlake s stropa in da so 
nosilni elementi dovolj močni za prestrezanje teh tlakov, podporje jih mora 
uspešno prenašati preko osnove na podlago. 

Neustrezno oblikovano podporje, pri katerem so tlaki neugodno razporejeni, povzroča težave pri zamikanju, slabo 
drži smer, osnova se pogreza, nosilna sposobnost pa je zato zmanjšana.

Za izračun tlaka osnove hidravličnega podporja na tla je osnovni obrazec:

Kjer je :
p - tlak osnove na podlago    (kN/m2)
F - nosilnost stojk     (kN) (sila na podporje)
A - površina osnove     (m2)

Sila F, ki je rezultanta vseh hribinskih tlakov na sekcijo, se prek stropnika, ščita, stojk in lemniskatnih vezi prenaša 
na osnovo in s tem na tla.

»hribinski tlak«
tlak v hribini, ki pritiska na jamski 
prostor

Slika 39: Prenašanje podporne sile na podlago in krivulja nosilnosti sekcije
M – točka največje nosilnosti

p
 
= [kN/m2]F

A
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Slika 40: Podporje na odkopu v PV

Reakcija tal na osnovo v obliki tlaka p mora imeti velikost rezultante enako kot sila F. Poleg tega mora biti razpored 
tlakov na osnovo takšen, da je prijemališče rezultante P v isti osi kot prijemališče sile F.

Vedno je treba ugotoviti, kakšna je nosilnost podporja v posameznih točkah vzdolž stropnika. Krivuljo, ki predstavlja 
nosilnost vzdolž stropnika, imenujemo krivulja nosilnosti.

Za določanje krivulje nosilnosti potrebujemo podatke o geometriji in o nosilnih elementih podporja. Najbolj natančno 
in hitro lahko določimo krivuljo nosilnosti z računalnikom, ki nam poleg tega omogoča izračun za različne delovne 
višine. Krivuljo nosilnosti je mogoče določiti tudi s primerjalnim postopkom, pri katerem nekatere podrobnosti zane-
marimo, podatke o geometriji pa dobimo iz risbe podporja.

Prijemališči točk M in F
M
 se glede na tip podporja spreminjata in sta pri nosilnem podporju bližje sredini stropnika, 

pri ščitnem pa bližje ščitu.

Določanje ploščinskega tlaka

Ko poznamo velikost sile, ki jo osnova prenaša na tla, in njen položaj, lahko izračunamo tlak osnove na tla.
Rezultanto ploščinskega tlaka določimo z enačbo:

  (kN)

Kjer je:
p - rezultanta (kN)
p

1
 - tlak na sprednjem robu (kN/m2)

p
2
 - tlak na zadnjem robu (kN/m2)

A - ploščina osnove (A = b × L) (m2)
b - širina osnove (m)
L - dolžina naleganja osnove na tla (m)
Rezultanta p mora biti enaka vsoti sil, ki se prenašajo prek osnove na tla.

p
 
= × A

p
1
 + p

2

2
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4.1 SPLOŠNO

Preko transporterja na rezalno-napredovalnem stroju se premog presipa na odvozni transporter. Od tu naprej od-
voz poteka kombinirano: najprej običajno z uporabo enega ali dveh zaporedno postavljenih verižnih transporterjev, 
naprej pa s transporterji z gumijastim trakom. Vsi primeri transportnih sistemov so iz jame Premogovnika Velenje.

Transportne naprave

Transport v rudnikih zajema odvoz izkopanine z delovišča na površino in do-
stavo potrebnega materiala s površine na delovišče. Poznamo dve osnovni 
vrsti prevozov: prekinjen ali diskontinuiran prevoz in neprekinjen ali konti-
nuiran prevoz. 

Med vrste prekinjenega prevoza uvrščamo: vitle, lokomotive in viseče tračne 
proge. Prekinjen prevoz je bil tudi prevoz premoga z vozički, ki se je uporabljal do leta 1972. 

Med vrste neprekinjenega prevoza pa uvrščamo verižne transporterje, transporterje z gumijastim trakom in členkaste 
transporterje. 

Verižni transporterji

Verižni transporterji se uporabljajo tam, kjer so pogoji izrazito težki in je onemogočena uporaba drugih sredstev. 
Odporni so proti mehanskim poškodbam in zmorejo velike obremenitve. Poznamo eno- in dvoverižne transporterje. 
Njihova kapaciteta je odvisna od moči motorja, hitrosti verige in razmika med prečniki. Dobre lastnosti so: masivna 
in močna konstrukcija, odpornost proti poškodbam, velika moč. Slabosti pa so: velika lastna teža, manjše hitrosti in 
velika poraba pogonske energije zaradi trenja med verigo in žlebovi.

Transporterji z gumijastim trakom

Transporterji z gumijastim trakom se uporabljajo za transport materiala manjše in srednje granulacije. Zmožni so ve-
likih kapacitet na velikih razdaljah ter obvladajo strmine od +12° do –18°. So najcenejše prevozno sredstvo. Osnovni 
del je gumijast trak z vložki, ki so lahko iz umetnih vlaken ali iz žičnega pletiva. Valjčki omogočajo pomikanje traku 
po konstrukciji. Pogon je z elektromotorji preko sklopke in reduktorja na pogonski valj. Slaba lastnost transporterjev 
z gumijastim trakom pa je, da ne zmorejo večjih krivin po smeri in nagibu.

Kdaj uporabljamo prekinjeni, 
kdaj pa neprekinjeni prevoz? 
Kakšna je razlika med njima? 
Zakaj se prevoz z vozički ne 
uporablja več?
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4.2 TRANSPORTNI SISTEMI OD PRIPRAVSKEGA DELOVIŠČA DO 
GLAVNEGA ODVOZA

Transportni sistem od čela pripravskega delovišča do glavnega odvoza premoga je v Premogovniku Velenje sestavljen 
iz naslednjih dveh zaporednih sklopov:
 dvoverižni transporter DVT ali mobilna transportna enota Hazemag MCS 27,

 transporter s trakom 650 ali transporter s trakom AST 800.

4.2.1 Dvoverižni transporter DVT 430 in DVT 470

Dvoverižni transporter DVT je namenjen za transport premoga s pripravskega delovišča do presipa na transporter 
s trakom. Zaporedno lahko vežemo največ 3 dvoverižne tranporterje. Ko dvoverižni transporter podaljšamo do treh 
transporterjev, sledi demontaža transporterja in montaža traku.

Glavni deli transporterja so:

 pogonska postaja (pogonski žleb, pogonsko verižno kolo, reduktor, sklopka in elektromotor),

 transportni žlebovi,

 povratna postaja,

 veriga s prečniki.

Montaža transporterja DVT

Očistimo prostor ob transporterju, ključavničar oz. električar izklopi avtomatsko stikalo in postavi stražo. Nadaljnje 
delo opravljata ključavničar in rudar: popustimo natezalne vijake na povratni postaji, zrahljamo in razklenemo verigi, 
izvlečemo verigo iz povratne postaje, le-to potegnemo nazaj za dolžino žlebov za daljšanje, položimo žlebove, vpe-
ljemo verigo v spodnje vodilnice žlebov, podaljšamo verigo, sklenemo verigo na drugem koncu, pritegnemo natezalne 
vijake na povratni postaji. Na koncu ključavničar vklopi avtomatsko stikalo, odpokliče stražo ter preizkusi delovanje 
transporterja.

Transporterji DVT – tehnični podatki

DVT 430 DVT 470

Zmogljivost Q (t/h) 90 150

Širina b (mm) 430 470

Dolžina max. l (m) 60 80

Hitrost v (m/s) 0.66 0.95

Inštalirana moč P (kW) 22 45

Veriga (mm) Ø14x50 Ø14x50
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Slika 41: Dvoverižni transporter DVT

Slika 43: Mobilna transportna enota Hazemag MCS 27

Slika 42: Presip dvoverižni transporter DVT

4.2.2 Mobilna transportna enota Hazemag MCS 27

Mobilna transportna enota Hazemag MCS 27 je stroj za drobljenje in transport premoga na pripravskih deloviščih. 
Skupaj s transporterjem s trakom AST 800 z ali brez natezalne postaje in ostalimi odvoznimi transporterji omogoča 
sodoben način transporta premoga s pripravskega delovišča.

Transporter Hazemag MCS 27 sestavljata mobilni gosenični mehanizem in drobilnik z verižnim transporterjem. Pre-
mog transportira skozi valjčni drobilnik, kjer se drobi, in nato prepelje na transporter s trakom AST 800.

Gosenični vozni mehanizem omogoča premikanje transporterja Hazemag 
MCS 27 v smeri vožnje in stransko nameščanje v posameznih operacijah 
oziroma korakih. Zadnji del verižnega transporterja je pritrjen na podložno 
mizo goseničnega voznega mehanizma. Podložna miza je gibljivo uležajena 
na okvir goseničnega voznega mehanizma. Na okvirju voznega mehanizma 
sta nameščeni gosenični enoti (leva in desna), zadnja konzola s pomembnimi deli za elektriko in hidravliko in z 
dvižnimi pripravami.

Dodatno je transporter Hazemag MCS 27 opremljen s tremi hidravličnimi verižnimi vlečnimi napravami. Dve sta 
vpeti na gosenični vozni mehanizem in omogočata vlečenje transporterja s trakom AST 800, pri daljšanju in fiksira-
nju povratne postaje transporterja s trakom AST 800 med obratovanjem. Tretja vlečna naprava je nameščena pred 
nakladalnim delom in z vlečenjem omogoča uravnavanje zadnjega dela transporterja Hazemag MCS 27.

Za zanesljivo fiksiranje naprave pri vlečenju transporterja s trakom AST 800 je na gosenični vozni mehanizem vgra-
jena naprava za opiranje pod strop proge.

Katere so prednosti 
transportne enote Hazemag?

Legenda
1 - mobilni gosenični mehanizem tip CT-MF 160
2 - drobilnik z verižnim transporterjem WB 0706
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Hazemag MCS 27 – tehnični podatki

Vgradni podatki

Skupna dolžina: ~ 28000 mm

Širina: ~ 1680 mm

Višina: ~ 1680 mm

Masa: ~ 33 t

Instalirana moč: 129 kW

Gosenični vozni mehanizem

Medosna razdalja: 2930 mm

Širina med gosenicami: 1215 mm

Širina členov gosenice: 350 mm

Hitrost vožnje: 0,16 m/s (0,6 km/h)

Vlečna sila: 160 kN

Največji dovoljeni naklon proge – hodnika: 18°

Dovoljeni prečni nagib: 9°

Sila opiranja (v strop): 127 kN

Vlečna sila hidravličnih verižnih poteznih naprav: 2 × 100 kN

Hitrost vleka hidravličnih verižnih poteznih naprav: max 2 m/min

Drobilnik z dvoverižnim transporterjem

Kapaciteta: max 300 t/h

Presek transporta nasipnega materiala: 500 × 180 mm

Transportna dolžina: ~ 27500 mm

Hitrost transportne verige: 0,92 m/s

Razdalja med prečniki: 512 mm

Nazivni vrtljaji motorjev: 1450 min-1

Moč elektromotorjev: 2 × 22 kW

Slika 44: Gosenični del transporterja Hazemag MCS 27 Slika 45: Drobilni del transporterja Hazemag MCS 27
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Slika 46: Transporter s trakom 650 Slika 47: Povratna postaja transporterja s trakom 650

Hazemag MCS 27 – tehnični podatki

Valjčni drobilnik

Kapaciteta: 300 t/h

Nasipna masa: 0,85 t/m³

Maksimalna velikost vstopnih kosov: 300 × 400 mm

Maksimalna velikost drobljenih kosov: 200 mm + presežek

Obodna hitrost valja: 6 m/s

Premer valja: 700 mm

Vrtljaji elektromotorja: 735 min-1

Moč elektromotorjev: 55 kW

Hidravlika

Pogonski medij: mineralno olje – HLP 46

Volumen rezervoarja: ~ 200 l

Pretočna količina: max 200 l/min

Obratovalni tlak: max 250 bar

Instalirana moč – pogon črpalke: 30 kW

Nazivni vrtljaji elektromotorja: 1470 min-1

Aksialno batna črpalka: 150 l/min

Zobniška črpalka: 2 × 26 l/min

4.2.3 Transporter s trakom 650

Transporter s trakom 650 je transporter za kontinuirani transport premoga ali drugega razsutega tovora z neskonč-
nim gumijastim trakom. Prilagojen je za uporabo na pripravskih deloviščih v premogovnikih ali na drugih mestih, kjer 
se mora trak podaljševati.

Sestavljen je iz pogonske postaje, konstrukcije traka z valjčki in povratne postaje.
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Montaža transporterja s trakom 650

Z uporabo transportnega traku 650 poteka odvoz premoga zgolj s transportnimi trakovi. Posebnost transportnega 
traku 650 je izvedba povratne postaje, ki jo je možno mehanizirano izvleči. Daljšanje omogoča natezalna postaja, ki 
»vsebuje« dodatno gumo. Povratno postajo izvlečemo iz osnovne konstrukcije povratne postaje, s pomočjo elektro 
strojčka »Victor«, za ustrezno dolžino (glede na napredek delovišča). Ko je povratni valj izvlečen za več kot 2.5 m, 
vgradimo nove odseke konstrukcije. Maksimalna dolžina transportnega traku znaša 300 m, dolžina natezalne postaje 
pa 30–40 m. Tako je treba vsakih 30–40 m vstaviti nov del gume, dolžine 60–80 m.

Transporter s trakom 650 brez zavore – tehnični podatki

Kapaciteta transporterja: 190 t/h

Maksimalna dolžina pri nagibu 0°: 300 m

Minimalna dolžina: 30 m

Teleskopska dolžina s koncem traku 50 m: 0–25 m

Širina traku: 650 mm

Hitrost traku (nazivna): 1,5 m/s

Možen nagib pogonske postaje in traku: 18°

Transportni trak: EP 800/3-/2 K-Sava (650 mm)

Vgrajena moč: 2 × (22 + 0,2) kW

Reduktor: NC 610

Sklopka: E 370

Transporter s trakom 650 z zavoro – tehnični podatki

Tip pogona: PTE 650

Kapaciteta transporterja: 190 t/h

Maksimalna dolžina pri nagibu 0°: 300 m

Minimalna dolžina: 30 m

Teleskopska dolžina s koncem traku 50 m: 0–25 m

Širina traku: 650 mm

Hitrost traku (nazivna): 1,5 m/s

Možen nagib pogonske postaje in traku: 18°

Transportni trak: EP 800/3-/2 K-Sava (650 mm)

Vgrajena moč: 2 × (22 + 0,2) kW

Reduktor: NKC 610

Sklopka: E 370
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Slika 48: Povratna postaja AST 800 z izklopilno sondo

Slika 50: Pogonska postaja transporterja s trakom AST 800 v delavnici

Slika 49: Pogonska postaja transporterja s trakom AST 800

4.2.4 Transporter s trakom AST 800

Transporter s trakom AST 800 je namenjen za potrebe odvoza premoga od začetka pripravskega delovišča do glavnih 
odvoznih trakov. Zasnovan in izdelan je popolnoma na novo. Trak vsebuje tudi natezalno postajo, ki omogoča konti-
nuirano daljšanje do 50 m. Osnovna konstrukcija transporterja je nizka konstrukcija NIKO 800. Pri tem transporterju 
se uporablja pogonski stroj AST 800 z dvema pogonoma 2 × 45 kW ali s štirimi pogoni 4 × 45 kW.
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Najpomembnejše prednosti uporabe traku AST 800 so:

 manj daljšanja kot pri klasičnem traku,

 lažja montaža in demontaža,

 skonstruiran je bil v sklopu avtomatizacije pripravskih delovišč.

Glavni deli transporterja so:

 pogonski stroj AST 800 od ene do štirih pogonskih enot, n × 45 kW, 

 odmetalni del B = 800,      

 odmetalna glava B = 800,     

 natezalna postaja NP 800,       

 prehodna konstrukcija na NIKO 800,    

 nosilna konstrukcija NIKO 800,      

 povratna postaja NIKO 800,      

 prehod čez trak NIKO 800,       

 varnostna oprema NIKO 800. 

Transporter s trakom AST 800 – tehnični podatki

Maksimalna dolžina obratovanja: 800 m

Moč elektromotorjev pogona AST 800: 2 × 45 kW

Hitrost traku: 2,1 m/s

Širina gumijastega traku: 800 mm

Nagib transporterja (povprečni): -1,8°

Presek nasutja: 0,063 m2

Volumenski tok: 0,127 m3/s

Masni tok: 106,3 kg/s (~390 t/h)

Daljšanje transporterja 

Transporter AST 800 z natezalno napravo lahko kontinuirano daljšamo v smeri napredovanja pripravskega delovišča. 
Daljšanje poteka v dveh fazah:

 daljšanje konstrukcije traku po segmentih (po pomiku transporterja MCS 27 za 2,5 m/5 m),

 daljšanje transportne gume (pri napredku pripravskega delovišča za 50 m se doda 100 m zaloge gume).
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Daljšanje konstrukcije traku

Daljšanje je treba izvesti takrat, ko sta Hazemag MCS 27 in povratna postaja traku AST 800 v maksimalni medse-
bojni oddaljenosti, ki še omogoča nemoteno transportiranje izkopanine med obema transportnima enotama. Nalog 
za daljšanje izda vodja pripravskega delovišča, ki tudi koordinira vse faze dela. Za tehnično izvedbo daljšanja je od-
govoren dežurni ključavničar. Za izvedbo daljšanja so potrebni najmanj štirje delavci, ki so seznanjeni z delovanjem 
celotnega transportnega sistema. To so: upravljavec transportnega sistema Hazemag, upravljavec transporterja s 
trakom, ki upravlja z natezalnim vitlom, in dežurni ključavničar ter pomočnik iz pripravske ekipe, ki nadzirata vleko 
povratne postaje in izvršita daljšanje. Omogočena mora biti komunikacija med upravljavcem transportnega sistema 
Hazemag in upravljavcem natezalnega vitla. 

Postopek daljšanja je naslednji:

 Izvršimo zanesljiv izklop transporterja s trakom 800.

 Z vitlom popustimo gumo v natezalni postaji transporterja.

 Odstranimo potrebno število valjčkov dimenzije 108 mm × 1150 mm v natezalni postaji.

 Odstranimo vezne elemente (vijaki, matice) med povratno postajo traku AST 800 in nosilno konstrukcijo traku.

 Z obema poteznima napravama na koncu stroja Hazemag MCS 27 povlečemo povratno postajo traku AST 800 
proti stroju MCS 27 za potrebno dolžino daljšanja (dolžino segmenta konstrukcije traku). Pri tem je treba sinhro-
nizirano popuščati napenjalni vitel, da se sprosti guma v natezalni postaji. Nadzirati je treba silo napenjanja gume 
na ekranu. Sila ne sme presegati maksimalne dovoljene napenjalne sile. Prav tako je treba nadzirati premikanje 
povratne postaje AST 800.

 Vstavimo nov segment (nosilec) konstrukcije traku in ga spojimo.

 Ponovno napnemo gumo z napenjalnim vitlom.

 Po potrebi uravnamo tek gume z zamikanjem povratne postaje, ki jo na koncu učvrstimo z obema poteznima 
napravama na koncu stroja Hazemag MCS 27.

Slika 51: Potezne naprave med drobilno transportno enoto Hazemag MCS 27 in transporterjem z gumijastim trakom AST 800
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Daljšanje gume

Daljšanje gume je treba izvesti takrat, ko zmanjka rezervne gume v natezalni postaji (napenjalni voziček je pri po-
vratni postaji natezalne postaje ). Daljšanje izvedejo usposobljeni delavci, v pomoč pa so jim delavci pripravskega 
delovišča. Vsi morajo biti seznanjeni z delovanjem transportnega sistema.

Postopek daljšanja je naslednji:

 Nilos spoj na gumi nastavimo v bližino povratne postaje natezalne postaje.

 Izvršimo zanesljiv izklop transporterja s trakom 800.

 Vstavimo prijemalo za gumo in prijemalo z ročno potezno napravo pripnemo na konstrukcijo traku AST 800

 Z napenjalnim vitlom popustimo gumo ter jo na spoju razstavimo.

 Nov konec gume spojimo s starim.

 Z napenjalnim vitlom potegnemo napenjalni voziček proti pogonu traku tako, da se guma sama vpelje v natezalno 
postajo. Napenjalni voziček ne potegnemo do začetka natezalne postaje, ampak je treba pustiti določen prostor za 
napenjanje gume po končanem daljšanju! Nov konec gume vedno vpeljujemo skozi povratno postajo traku AST 800.

 Spojimo gumo in jo napnemo z vitlom.

 V stojala natezalne postaje vstavimo valjčke dimenzije 108 mm × 1150 mm.
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4.3 TRANSPORTNI SISTEMI OD ODKOPNEGA DELOVIŠČA DO 
GLAVNEGA ODVOZA 

4.3.1 Splošni opis 

Transportni sistem na mehaniziranem širokočelnem odkopu sestavljajo na-
slednje zaporedno vezane enote:

 odkopni verižni transporter,

 smerni verižni transporter,

 drobilnik in lomilec premoga ABA,

 povratna postaja smernega verižnega transporterja (»Matilda«),

 smerni odvoz (transporter s trakom 1200).

Težki odkopni transporterji so namenjeni za odvoz premoga z odkopa do smernega transporterja, za vodenje rezal-
no-pridobivalnega stroja pri rezanju premoga in za oporo pri zamikanju hidravličnega podporja. 

Smerni transporterji prevažajo premog od odkopnega transporterja do tračnega transporterja in odvažajo ločno 
podporje, ki ga izgrajujemo pri napredovanju odkopa.

Po odkopnem transporterju premog premikajo prečniki in veriga. Premog se transportira do presipne postaje, kjer 
se potem presipa na smerni transporter. Nato potuje premog skozi drobilnik, ki ga zdrobi na ustrezno velikost. S 
presipne postaje smernega transporterja potuje na povratno postajo tračnega transporterja – »Matildo«. Od tukaj 
naprej potuje v smeri odvozne proge na tračnem transporterju.

Opiši sestavne dele 
transportnega sistema od čela 
delovišča do glavnega odvoza.

Legenda:
1. povratna postaja odkopnega transporterja – 2. pogon, 
2. srednji del transporterja – žlebovi transporterja,
3. pogonska postaja odkopnega transporterja (presip transporterja) – 1. pogon,
4. smerni transporter,
5. drobilec in lomilec premoga ABA,
6. povratna postaja transporterja s trakom – povratno pomična postaja »MATILDA«

Slika 52: Transportne naprave na širokočelnem odkopu
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4.3.2 Odkopni verižni transporter JOY

Glavni sestavni deli odkopnega transporterja JOY so:

1. pogonska postaja – 1. pogon,

2. transportni žlebovi,

3. stranice s kabelskimi vodili,

4. povratna postaja – 2. pogon,

5. vodilnice pridobivalnega stroja,

6. veriga s prečniki.

Montaža odkopnega verižnega transporterja

Na zravnana tla križišča namestimo podstavke transporterja tako, da je za njim zadosti prostora za priključitev sekcij 
in da se srednjica bočnega presipa ujema s srednjico smernega verižnega transporterja. Na podstavek zmontiramo 
pogonski in reducirni žleb. Montažo nadaljujemo z vgradnjo razkladalnega pluga, zaščito pogonskega žleba, reduk-
torja in elektromotorja. Vse vijake privijemo s predpisanim momentom. Skozi spodnji – zaprti del pogonskega in 
reducirnega žleba vpeljemo jekleno vrv ustrezne nosilnosti glede na vitel, s pomočjo katere bomo kasneje vpeljali 
verigo s prečniki. Nato položimo transportne žlebove. Najprej montiramo predhodne pogonske žlebove, skozi katere 
vpeljemo jekleno vrv. Vse žlebove je treba zavarovati s konektorji. Žlebovi so montirani tako, da so najprej štirje 
navadni žlebovi, žleb pa je kontrolni. Pred montažo začasne povratne postaje s pomočjo montažnega vitla vpeljemo 
verigo s prečniki v spodnji – zaprti del transportnih žlebov in skozi pogonsko postajo, okoli zvezde, na zgornjo stran 
pogonskega žleba. Kompleta povratne postaje s podstavki ne montiramo, dokler ni zmontirano hidravlično podporje, 
ker bi to oviralo njegovo montažo. Zato se pri tem uporablja samo povratna postaja z vsemi pripadajočimi zaščitami 
brez podstavkov, reduktorja in motorja. Ko je hidravlično podporje zmontirano, potegnemo povratno postajo do 
zadnje sekcije, podaljšamo transporter z manjkajočimi žlebovi, zmontiramo podstavke 2. pogona ter komplet 2. po-
gona (povratna postaja, reduktor in elektromotor). S pomočjo montažnega vitla vpeljemo verigo še skozi povratno 
postajo. Na zgornji del transportnih žlebov navozimo konce verige s prečniki, jih spojimo z veznimi členi in verigo 
napnemo na hidravlični plošči za avtomatsko napenjanje verige.

Poskusni zagon

Po končani montaži izvedemo poskusni zagon transporterja. Vodja poskusa je strojni nadzornik, ki mora razporediti 
izkušene ljudi (KV ključavničarje) na presip in na povratno postajo. Pri preizkusu sodelujejo tudi elektro nadzornik 
in odgovorni tehnologi elektro in strojnih naprav. Udeleženci preizkusa se morajo pomikati vzdolž transporterja, en 
delavec pa se nahaja pri stikalu za vklop in izklop transporterja. 

Oglej si transportni sistem podjetja Joy na širokočelnem odkopu.
 http://www.youtube.com/watch?v=ijIy1PUU7EY
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Pred zagonom je treba:

 vzdolž transporterja preveriti, da ni nikjer nobenih ovir in da so ljudje opozorjeni na to, da bo transporter začel 
obratovati,

 pregledati celotno konstrukcijo,

 vizualno pregledati celotno mehansko in hidravlično opremo transporterja,

 vizualno pregledati pogon transporterja,

 preveriti tesnost hidravličnega sistema, sistema hlajenja in močenja,

 preveriti zaščitne elemente,

 preveriti nastavitev elektro zaščite skladno s projektno dokumentacijo,

 vizualno pregledati kable, uvode in razbremenilne verige,

 preveriti napetost verige,

 preveriti nivo in stanje olja v reduktorjih in zvezdah,

 preveriti čas zagona in ustavljanja transporterja,

 preveriti, če so enote za prenos moči pravilno sestavljene in montirane,

 pregledati filtre reducirnih naprav za vodo in opraviti pregled šob,

 opraviti kontrolo hidrozapore,

 preveriti, če je smer vrtenja elektromotorja pravilna,

 izvesti kontrolo mazanja transporterja.

Na tej stopnji mora transporter delovati približno 30 minut, da se veriga in zvezdi utečejo. Medtem pa je treba:

 opazovati naleganje verige na verižni zvezdi,

 preveriti oprijemanje zvezde v verigo in delovanje snemalcev,

 preveriti, ali tek verige poteka brez zatikanj,

 opazovati poves verige,

 po potrebi korigirati prednapetost verige,

 preveriti delovanje hidravličnega napenjalca verige,

 preveriti delovanje elementov za prenos moči in preveriti, ali prihaja do nepričakovanega dviga temperature, 
vibracij in hrupa,

 preizkusiti in pregledati režime obratovanja (reparaturno, avtomatsko, neodvisno),

 preveriti delovanje prh,

 pregledati in preizkusiti signalno-govorilne naprave, komunikacijske naprave in telefone,

 preizkusiti varnostno-izklopilno-opozorilne naprave (stikala, izklope v sili, predsignal …).

Ko je transporter obratoval brez bremena zadosti dolgo, ga ustavimo in prekinemo dovod električne energije. Po 
opravljenem preizkusu vsi prisotni izdelajo poročilo o pregledu in preizkusu transporterja ter potrdijo, da je transpor-
ter preizkušen in varen za uporabo.
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Pogonska postaja – 1. pogon

Sprednji pogon je narejen kot križni presip. Sestavljajo ga pogonski žleb, plug, reducirni žleb, zvezda, zobniška sklop-
ka in pogonska enota. Pogonska enota je pritrjena na zadnjo stran pogonskega žleba in poganja zvezdo, ki pomika 
verigo transporterja okoli. Veriga in prečniki tečejo po zgornjih vodilnicah, preko zvezde in nato po spodnjem dnu. 
Premog se transportira preko reducirnega žleba na pogonski žleb, nato pa se pod kotom 90 stopinj pretovori na 
smerni transporter. 

K pogonu spadajo tudi nekateri deli smernega transporterja: nagnjena povratna postaja, zvezda in povratni del 
smernega transporterja.

Transportni žlebovi s stranicami, verigo in vodili za pomik kombajna

Srednji del transporterja predstavlja serija žlebov med presipno-pogonsko in povratno postajo. Sestavljajo ga stan-
dardni žlebovi, kontrolni žlebovi, veriga in prečniki, kabelska vodila, vezne plošče, konektorji in sistem za pomikanje. 
Kabelsko vodilo preprečuje razsutje premoga v podporje, obenem pa z nosilci kablov skrbi za dovod kablov za zrak, 
vodo in elektriko.

Žlebovi so sestavljeni iz dveh sigma litih profilov, med katera je privarjeno dno žleba. Ta enota pa je privarjena na 
podstavek. Na zadnji strani podstavka in žleba je priklop za sekcijo in nosilci paličaste letve. Žlebovi imajo profil 268 
× 900 mm širine in so narejeni za uporabo s kombajnom, ki se pomika po nakladalni rampi.

Kontrolni žleb je narejen enako kot standardni žleb, s tem da ima kontrolno odprtino na dnu. Kontrolna plošča je 
pritrjena z dvema pritrdilnima vijakoma in varnostnim zatičem na sprednji strani litega dela žleba. Kontrolno ploščo 
je treba potegniti proti sprednji strani, da omogočimo dostop do spodnjega dela verige, kjer lahko pregledamo, če 
se je veriga zagozdila ali zlomila.

Slika 53: Skica I. pogona odkopnega verižnega transporterja

Legenda:
1. Pogonska enota
2. Zobniška sklopka
3. Pogonska »zvezda« (odkopni transporter)
4. Priključki za daljinsko polnjenje zvezde
5 in 6. Zaščita kanala za kable
7. Reducirni žleb smernega transporterja
8. Pogonski žleb
9. Prvi reducirni žleb
10. Reducirni žlebovi
11. in 12. Ohišje in zvezda povratne postaje
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Slika 54: Skica transportnih žlebov odkopnega verižnega transporterja

Slika 55: Skica 2. pogona odkopnega verižnega transporterja

Legenda:
1. Standardni žleb s podstavkom 
2. Kontrolni žleb s podstavkom  
3. Veriga in prečniki   
4. Sistem za pomikanje kombajna 
5. Konektor
6. Kombajn
7. Vezne plošče
8. Kabelsko vodilo

Legenda:
1. in 6. Hidravlična cilindra za napenjanje verige 
2. Pogonska enota   
3. Zobniška sklopka   
4. Pogonska zvezda   
5. Premični pogonski žleb – napenjalni del  
7. Fiksni reducirni žleb
8. Reducirni žlebovi
9. Protiprašna enota
10. Priključki za daljinsko polnjenje
11. Plug

Povratni del transporterja – 2. pogon

Zadnji pogon je narejen tako, da ga je možno napenjati. Sestavljajo ga premični pogonski žleb, fiksni reducirni žleb, 
zvezda, zobniška sklopka in pogonska enota. Pogonska enota je pritrjena na zadnjo stran premičnega pogonskega 
žlebu in poganja zvezdo, ki pomika verigo transporterja okoli. Veriga in prečniki tečejo po spodnjem delu, preko 
zvezde in nato po zgornjem delu transporterja.
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Odkopni transporter JOY – tehnični podatki

Dolžina transporterja: 220 m

Izvedba transporterja: desna in leva

Presip odkopnega na smerni transporter: križni

Moč: 2 × 400 kW

Tip pogonov: vzporedna

Tip reduktorjev: planetna reduktorja s hidravličnim napenjalnikom verige (L 700 BP 
ali L 500 BP) 

Transportna veriga: 38 × 126 mm FLAT ali 38 × 146 mm 

Transportni žlebovi: navadni in kontrolni, 1,75 m/900 mm ali 1,5 m/900 mm

Konstrukcija žlebov: žleb na podstavku z nosilci in priklopom za sekcijo, plug podstavka 
primeren za pridobivalne stroje teže do 80 t

Spoji žlebov: 300 t (konektorji)

Kabelska vodila z veznimi ploščami: h = 1085 mm

Sistem za pomik pridobivalnega stroja: Ultratrack 6 + 8 Z 

Napenjanje verige: avtomatsko-hidravlično (DCM)

Sistem za pomik pridobivalnega stroja: paličaste letve – Ultratrack (6 zob in 8 zob) 

Slika 56: Odkopni dvoverižni transporter JOY
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4.3.3 Smerni verižni transporter JOY

Premog se premika po odkopnem transporterju, skupaj s prečniki in verigo, in se prazni na smerni transporter. Po 
smernem transporterju, skupaj s prečniki in verigo, potuje skozi lomilec in drobilnik, kjer se zdrobi na primerno veli-
kost. Premog se nato transportira preko presipa na povratni del smernega traku (»Matilda«).

Montaža smernega verižnega transporterja

Transporter pričnemo montirati 37 m od križišča odkopa. Najprej na ravna, očiščena tla sestavimo osnovo pomične 
povratne postaje smernega transporterja s trakom (»Matildo«). Na osnovo pomične povratne postaje smernega 
transporterja s trakom namestimo voziček pogona s povratnim valjem, odklonskimi valji in presipnimi jaslimi. Voziček 
je treba zavarovati proti izpadanju in ga privezati z ragljo za zamikanje osnove. Pogonsko postajo transporterja, 
brez reduktorja in elektromotorja, posadimo na kardanski zglob vozička, ga pritrdimo in varno obesimo na potezne 
naprave. Skozi pogonsko postajo transporterja in vse ostale žlebove, je treba napeljati jekleno vrv ustrezne nosilno-
sti glede na vitel, s pomočjo katere bomo vpeljali verigo s prečniki. Z ranžirnim vlakom pripeljemo vmesni žleb, ga 
uravnamo, povežemo s pogonsko postajo in spustimo na leseno podvleko, ki smo jo položili na zadnji del osnove. 
Žleb drobilnika položimo 8,2 m vstran od zadnjega dela vmesnega dela žleba, pripeljemo konkavni žleb s plugom, ju 
povežemo ter nadaljujemo z montažo vmesnega in konveksnega žleba. Sledi povezava obeh delov, pri kateri moramo 
paziti, da sta stični ploskvi vzporedni in da sta dela varno obešena. Montažo transporterja nadaljujemo z vgradnjo 
petih transportnih in štirih kontrolnih žlebov, ki jim sledijo trije kratki žlebovi, reducirni žleb in povratna postaja. Pod-
stavek pogonske postaje odkopnega verižnega transporterja položimo v križišče smerne proge in komore čela. Na 
podstavek položimo reducirni in povratni žleb ter vse skupaj povežemo. Montažo nadaljujemo z vgradnjo reduktorja 
in elektromotorja pogonske postaje transporterja. S pomočjo montažnega vitla vpeljemo verigo s prečniki, vstavimo 
vezne člene in verigo napnemo s hidravlično napenjalno napravo. Nato vgradimo rotor drobilnika, ohišje drobilnika, 
cilindre za dvig ter vgradnjo jermenov na jermenice in elektromotor. Jermene napnemo z napenjalnim vijakom in 
opravimo še merjenje napetosti jermenov. V smerni verižni transporter JOY lahko vgradimo hidravlični lomilec velikih 
kosov premoga, ki je nameščen na ustju udarnega drobilnika.

Poskusni zagon

Po končani montaži se izvede poskusni zagon transporterja. Vodja poskusa 
je strojni nadzornik, ki mora razporediti izkušene ljudi (KV ključavničarje) na 
presip in na povratno postajo. Pri preizkusu sodelujejo tudi elektro nadzor-
nik in odgovorni tehnologi elektro in strojnih naprav. Udeleženci preizkusa 
se morajo pomikati vzdolž transporterja, eden od delavcev pa se nahaja pri 
stikalu za vklop in izklop transporterja. 

Pred zagonom je treba:

 vzdolž transporterja pregledati, da ni nikjer nobenih ovir in da so ljudje opozorjeni, da bo transporter začel obratovati,

 pregledati celotno konstrukcijo,

 vizualno pregledati celotno mehansko in hidravlično opremo transporterja,

 vizualno pregledati pogon transporterja,

 preveriti tesnost hidravličnega sistema, sistema hlajenja in močenja,

Primerjaj postopek poskusnega 
zagona pri odkopnem in 
smernem transporterju. Katere 
faze so enake, katere pa 
specifične?
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 preveriti zaščitne elemente,

 nastaviti elektro zaščito skladno s projektno dokumentacijo,

 pregledati ultrazvočne sonde in njihovo namestitev na nosilcih,

 vizualno pregledati kable, uvode in razbremenilne verige,

 preveriti napetost verige,

 preveriti nivo in stanje olja v reduktorjih in zvezdah,

 izvesti meritev napetosti jermenov na drobilniku,

 pregledati stanje kladiv na drobilniku,

 pregledati stanje nožev na lomilcu,

 pregledati hidravlične komponente na povratno pomični postaji,

 preveriti mazanje povratnega valja,

 preveriti nivo in stanje olja v posodah za mazanje na povratno pomični postaji,

 preveriti ustreznost presipnih stranic,

 preveriti osvetljenost presipov,

 preveriti čas zagona in ustavljanja transporterja,

 preveriti, če so enote za prenos moči pravilno sestavljene in montirane,

 preveriti, če je smer vrtenja elektromotorja pravilna,

 izvesti kontrolo mazanja transporterja.

Na tej stopnji mora transporter delovati približno 30 minut, da se veriga in zvezdi utečejo. Med tem pa je treba:

 opazovati nalaganje verige na verižni zvezdi,

 preveriti oprijemanje zvezde v verigo in delovanje snemalcev,

 poskrbeti, da veriga teče brez zatikanj,

 opazovati poves verige,

 po potrebi korigirati prednapetost verige,

 preveriti delovanje elementov za prenos moči in opazovati, da ne prihaja do nepričakovanega dviga temperature, 
vibracij in hrupa,

 preizkusiti kontrolnik vrtljajev,

 preizkusiti in pregledati režime obratovanja (reparaturno, avtomatsko, neodvisno),

 preveriti delovanje prh,

 funkcionalno preizkusiti hidravliko povratno-pomične postaje,

 preizkusiti delovanje udarnega drobilnika premoga in hidravličnega lomilca,

 funkcionalno preizkusiti hidravliko na udarnem drobilniku premoga in hidravličnem lomilcu,

 pregledati in preizkusiti signalno-govorilne naprave, komunikacijske naprave in telefone,

 preizkusiti varnostno-izklopilno-opozorilne naprave (stikala, izklope v sili, zaščitne vrvi, izklopilne vrvi, viseče veri-
ge, povišane stranice, predsignal …).
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Po opravljenem preizkusu vsi prisotni izdelajo poročilo o pregledu in preizkusu naprave in potrdijo, da je transporter 
preizkušen in varen za uporabo. 

Smerni verižni transporter JOY – tehnični podatki

Celotna dolžina: 41 m – komplet sestavljajo: pogon, »Matilda«, most, udarni drobilnik, lomilec ABA, žlebovi, 

Pogonska enota: reduktor, hidrodinamična sklopka, elektromotor VSD,

Moč elektromotorja VSD 1 × 400 kW,

Prestava reduktorja : i = ~ 24 (hitrost verige ~ 1 m/s),

Veriga: 2 × 30 × 108 mm, razdalja med verigama 200 mm,

Prečniki korak: 6 členov (0,648 m),

Verižnik pogon: 6 zob,

Verižnik povratna: 5 zob,

Reducirni žlebovi: gibljivi – 15˚ horizontalno, 

Žlebovi: profil 222 × 900 mm, notranja širina s stranicami in veznimi ploščami ter povišane stranice pred lomilcem ABA, 

Spoji žlebov: vijačeni – most do drobilnika, 300 t konektorji – talni del smernega transporterja,

Pogon udarnega drobilca: 160 kW z jermenskim pogonom, 

Hidravlično vertikalno uravnavanje drobilnika in lomilca ABA.

Slika 57: Skica smernega verižnega transporterja

Legenda:
1. »Matilda«
2. Pogon smernega transporterja – presip na trak
3. Most smernega transporterja
4. Stranice transporterja
5. Drobilnik
6. Lomilec premoga ABA
7. Talni del smernega transporterja
8. Povratni žleb smernega transporterja
9. Povratna postaja smernega transporterja

Oglej si smerni transporter in drobilnik premoga še na virtualni predstavitevi Premogovnika Velenje.
http://www.rlv.si/si/VRRLV/21.html
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4.3.4 Kapaciteta smernega in odkopnega transporterja (računski primer)

Kapaciteto smernega in odkopnegs transporterja izračunamo po obrazcu:
q = K

u
 × Či × t  (t/dan)

Kjer je:
q - kapaciteta odvoza   t/dan
K

u
 - urna kapaciteta odvoza  1000 t/uro

Č
i
 - časovna izkoriščenost  50 % (povprečna vrednost izkoriščenosti na podlagi izkušenj)

t - čas odvoza v enem dnevu 21 ur/dan

in dobimo: 
q = 1000 × 21 × 0,5
q = 10500 ton/dan

Izračunaj kapaciteto smernega in čelnega odvoza (q) za naslednje podatke!

Ku – urna kapaciteta odvoza   800 t/uro
Či – časovna izkoriščenost   60 %
t – čas odvoza v enem dnevu  18 ur/dan

4.3.5 Udarni drobilnik premoga JOY 

Udarni drobilnik premoga služi za drobljenje večjih kosov premoga do velikosti, ki je primerna za odvoz s transpor-
terjem s trakom. Drobnik ima rotor, na katerega so nameščena udarna kladiva, ki drobijo večje kose, manjši kosi pa 
se transportirajo pod njim. Udarni drobilnik lahko drobi kose s presekom do 1 × 1 m in mase do 2000 kg.

Drobilnik premoga JOY – tehnični podatki

Moč elektromotorja 160 kW 

Pretok drobilca pod rotorjem 1500 t/h 

Število vrtljajev elektromotorja 1485 min 

Prestavno razmerje prenosa s klinastimi jermeni 4 : 1

Celotna dolžina 3,2 m

Celotna širina 2,3 m

Max. višina 1,8 m 

Skupna masa 16 ton

Za zmanjšanje pojava premogovega prahu je drobilec opremljen s šobami. Poraba vode je odvisna od pritiska in znaša za 4 šobe:

pri 2 barih 5 l/min,

pri 5 barih 7,5 l/min,

pri 10 barih 11 l/min.

Tlak vode za močenje premoga v drobilniku mora biti v območju od 10 do 20 barov.
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4.3.6 Hidravlični lomilec premoga ABA

Hidravlični lomilec premoga ABA je nameščen pred drobilnikom premoga. Služi za razkosanje velikih kosov premoga, 
ki se zataknejo pred drobilnikom premoga. Hidravlični lomilec je, ko se ne uporablja, vedno v odprtem stanju. Tako 
lahko gredo mali in srednji kosi premoga skozi, večji kosi premoga pa zadenejo ob cepilne grebene hidravličnega 
lomilca. S hidravličnim krmilnim ventilom se sproži pomikanje cepilnih grebenov navzdol, na ta način se cepijo večji 
kosi premoga. Hidravlični krmilni blok za upravljanje z lomilcem premoga je nameščen pri stikalistu, poleg stikalne 
plošče za smerni verižni transporter. 

4.3.7 Povratno pomična postaja – »Matilda«

Sistem povratno pomične postaje »Matilda« je zasnovan za obratovanje 
na stalni dolžini prekrivanja, z dvojno delujočim cilindrom ter zaskočnim 
mehanizmom za zamikanje.

Z uporabo cilindrov za stranski zamik, cilindrov za uravnavanje po višini ter 
cilindrov za zamik je mogoče doseči:

 optimalno uravnavanje traku,

 največjo dolžino zamika,

 pretovarjanje – presipanje z malim razsipom.

Povratna postaja traku »Matilda« je sestavljena iz podstavka, ki ga je mogoče s hidravličnimi cilindri uravnavati, in 
vozička, na katerem je pogonski žleb smernega transporterja in presip z jaslimi. Pogonski žleb smernega transpor-
terja je pritrjen na voziček tako, da omogoča nagibanje v vse smeri.

»Matilda«
povratna postaja smernega traku 

Slika 58: Skica povratno pomične postaje

Legenda:
1. Pogonski del smernega verižnika
2. Voziček »Matilde« 
3. Dvižni cilinder
4. Cilinder za zamik – zaskočni mehanizem
5. Cilinder za stranski zamik
6. Ogrodje »Matilde«
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4.3.8 Transporter s trakom 1200 – smerni odvoz 

Transporter je vgrajen v sklop strojne opreme pri odkopavanju na odkopih, namenjen je za odvoz premoga od čela 
odkopa do odvoznih trakov.

Pogon smernega transporterja s trakom poteka s pomočjo pogonske postaje AST-1, z vgrajenima 1000 V dvohi-
trostnima elektromotorjema moči 2 × 200/65 kW, hidrodinamičnima sklopkama TVV 650 in reduktorjem EKP-15. 
Hitrost traka 0,86 m/s je namenjena za transport izropanega jeklenega ločnega podporja. Hitrost 2,6 m/s je name-
njena za odvoz premoga. Zaustavitev traku zagotavljata vgrajeni pnevmatski zavori, z diskom 750 mm.
Transporter s trakom 1200 je opremljen z avtomatsko natezalno napravo, ki napenja ali popušča gumijasti trak z 
natezalnim vitlom moči 45 ali 22 kW. V primeru odstopanja se avtomatsko vklopi vrtenje vitla in s tem napenjanje 
ali popuščanje vrvi, ki zagotavlja nastavljeno napetost gumijastega traku.

Natezalna naprava se nahaja takoj za pogonskim strojem v dolžini 60 m. Celoten sklop natezalne naprave mora biti 
položen premočrtno. Silo, s katero je treba napeti gumo, nastavimo s pomočjo poizkusov do velikosti, pri kateri se 
guma na povratni postaji transporterja ne poveša več in ne zdrsava na pogonskih bobnih pri zagonu ali ustavljanju 
transporterja, kadar je trak polno naložen po celotni dolžini.

Začetna natezalna sila je približno 45 kN. Na vsakih 50 m napredovanja odkopa na transporterju gumo skrajšamo 
za 100 m.

Varnostna oprema smernega odvoza

 Stikalo kontrole zamika traku
 Stikalo kontrole zamika traku izključi pogonske motorje, kadar se trak preveč zamakne v levo ali desno. Vzdolž 

celotnega transporterja so nameščeni trije pari stikal kontrole zamika traku (prvi par pri pogonski postaji, drugi 
par na sredini dolžine traku, tretji par pri povratni postaji traku).

 Stikalo za zasilni izklop
 Vzdolž transporterja z gumijastim trakom je na pohodni stani konstrukcije traku montirana izklopilna vrv, name-

njena za izklop transporterja v primeru nevarnosti (nevarnost za ljudi, ogenj, poškodovan gumijast trak, poškodo-
vana konstrukcija, prevelik kos izkopanine ...).

 Kontrolna sonda presipa
 Nihajno sondo montiramo na presipnem mestu traku. Z njo nadzorujemo zabitje presipa.

 Zavora
 Z zavoro ustavimo trak in preprečimo povratni tek gume.
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Montaža transporterja s trakom (smerni odvoz)

Nalog za montažo transporterja s trakom izda poslovodja strojne službe, ki je odgovoren, da se dela izvajajo skladno 
z revidiranim rudarskim projektom. Za varno izvedbo in koordinacijo del med posameznimi delovnimi skupinami je 
odgovoren nadzornik strojne službe, ki je pooblaščen s strani poslovodje strojne službe. Za varno in tehnično pra-
vilno izvedbo del in varnost oseb znotraj delovne skupine je odgovoren skupinovodja, ki ga določi nadzornik. Pred 
začetkom montažnih del mora nadzornik pregledati prostor, kjer se bo montiral transporter, ter preveriti, ali so vsa 
delovna sredstva in pripomočki brezhibni. Montažno skupino določi nadzornik glede na tip transporterja.

 Montaža pogonskega stroja
 Na izravnana in pripravljena tla postavimo podstavek pogonskega stroja. Na podstavek montiramo ohišje pogon-

skega stroja, kjer montiramo pogonske in odklonske valje. Pogon, ki ga sestavljajo elektromotorji, reduktorji s 
sklopko in zavoro, montiramo na podstavek pogona. Elektromotorje je treba pred pritrditvijo centrirati k sklopki 
oz. reduktorju. Centrirati je treba tudi zavoro. Sestavljen in centriran pogon montiramo k pogonskemu stroju, pri 
tem je treba paziti na centričnost spoja med pogonom in pogonskim valjem. Pogonske stroje, kjer so pogoni iz-
vedeni brez podstavkov, pritrdimo na ohišje pogonskega stroja. Če je pogonski stroj montiran kot začetni pogon, 
montiramo na ohišje pogonskega stroja odlagalno rampo z odlagalcem in odlagalnim valjem. Za preprečevanje 
izpadanja premoga s transporterja je treba namestiti stranice, ki so lahko lesene ali iz pločevine. Sklopke morajo 
biti zaščitene s ščitnikom, ki onemogoča dotik z vseh strani. Če je na pogonskem stroju montiran samo en re-
duktor, mora biti sklopka prosto vrtljivega pogonskega valja zaščitena s pločevinastim pokrovom. Odlagalni del z 
odlagalnim valjem mora biti zaščiten s spodnje strani z zaščitnimi mrežami, na zgornji strani morajo biti montirane 
zaščitne stranice, da preprečijo izpadanje premoga. Odlagalni valji morajo biti zaščiteni tudi s strani. Pri prečno 
montiranih transporterjih je treba pred odlagalni valj montirati odbojno ploščo, ki preprečuje padanje premoga 
preko prečnega transporterja.

 Montaža natezalne postaje
 Natezalna postaja je vgrajena v sklopu transporterjev s kontinuiranim daljšanjem in je namenjena za avtomatsko 

napenjanje gumijastega traku. Natezalna postaja dolžine 60 m omogoča izgrajevanje koncev gumijastega traku 
dolžine 100 m. Montaža natezalne postaje poteka po naslednjem vrstnem redu:

– sestavljanje konstrukcije natezalne postaje,

– vgradnja napenjalnega vitla pred pogonsko postajo,

– pritrditev vitla z verigami na podgradnjo proge,

– montaža preusmernika traku med natezalno postajo in konstrukcijo traku,

– vgradnja treh konstrukcij za prilagajanje višine traku na prehodu med natezalno postajo in normalno konstruk-
cijo transporterja, na tem delu tudi vgradimo dva odklonska valja, ki služita za dvig spodnje veje gumijastega 
traku na višino konstrukcije,

– montaža napenjalnega vozička na tirnice natezalne postaje, ki ga je treba zavarovati proti iztirjanju,

– vpeljava jeklene vrvi natezalnega bloka skozi vrvenico natezalnega vozička in priključitev na dušilno vzmet in 
merilno sondo,

– zaščita celotne natezalne postaje z zaščitnimi mrežami na nepohodni in pohodni strani.
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 Montaža konstrukcije
 Med obema skrajnima točkama transporterja (pogonska in povratna postaja) obesimo svinčnico, ki nam pomaga 

pri uravnavanju smeri nosilcev konstrukcije. Montažo nadaljujemo z vgrajevanjem zgornjih nosilcev valjčkov in 
nameščanjem zgornjih in spodnjih valjčkov po celotni dolžini konstrukcije. Prehodna konstrukcija med strojem oz. 
natezalno postajo do normalne konstrukcije mora biti zaščitena z zaščitnimi mrežami. Na višini 1 m od tal je treba 
montirati zaščitne stranice, ki preprečijo padanje premoga s transportnega traku.

 Montaža povratne postaje
 Na koncu nosilne konstrukcije transporterja montiramo povratno postajo, ki jo na enem koncu pritrdimo h kon-

strukciji, na drugem koncu pa jo z verigami ali jeklenimi vrvmi priklenemo ob podgradnjo proge. Povratna postaja 
mora biti na zgornji strani zaščitena s pločevinastim pokrovom, ki je nepremično pritrjen, na zadnji strani pa s 
pokrovom na tečajih.

 Montaža presipnega mesta
 Presipno mesto lahko izvedemo s konzolami in stranicami ali pa kot gibljivo presipno mesto z visečimi valjčnimi 

slogi. Pri montaži presipnega mesta s konzolami montiramo konzole na nosilno konstrukcijo, na katero pritrdimo 
stranice presipnih jasli. Stranice so na spodnjem delu opremljene z gumo, ki preprečuje izpad premoga med tran-
sportno gumo in stranico.

 Pri montaži gibljivega presipnega mesta viseče valjčne sloge fiksiramo s kavlji na gibljiv obešalnik, s katerim urav-
navamo lego visečega valjčnega sloga.

 Vpeljava transportnega gumijastega traku
 Pri vpeljavi traku moramo paziti, da je debelejša plast gume nad vložkom, če gledamo trak na zgornji strani kon-

strukcije. Pri ročni vpeljavi traku uporabljamo krajši ali daljši konec jeklene vrvi, ki jo pritrdimo na gumijast trak. Z 
vrvjo gumo vpeljemo v spodnji in zgornji del nosilne konstrukcije.

 Pri vpeljavi gumijastega traku s pomočjo vitla razvlečemo jekleno vrv preko spodnjih valjčkov konstrukcije do 
nasprotnega konca transporterja, kjer na vrv pritrdimo konec traku. Delavec pri vitlu s kratkotrajnimi vklopi vleče 
trak v spodnji del nosilne konstrukcije. Konec traku, ki je spojen z vlečno vrvjo, je treba spremljati. Delavec, ki 
spremlja spoj, se mora nahajati za vrvjo v smeri gibanja traku.

 Ko je trak vpeljan po celotni dolžini transporterja, pritrdimo na oba konca traku pritrdilni napravi, na kateri name-
stimo ročna poteznika. Trak napnemo s pomočjo teh dveh poteznikov. Ko je dovolj napet, njegova konca spojimo.

 Prehod preko transporterja
 Na mestu, kjer je predviden prehod preko transportnega traku, se morajo namestiti tipske železne stopnice. Pre-

hodi smejo biti nameščeni najmanj 1 m od konca bočnih pločevin presipov. Na zgornji strani morajo biti stopnice 
opremljene z oprijemalnim drogom ali letvijo, najmanj 1 m nad stopnicami. Kjer ni mogoče namestiti oprijemalnih 
drogov na obeh straneh, sme biti drog samo na tisti strani, ki je bližja povratni postaji transporterja.
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 Poskusni zagon transporterja
 Po končani montaži je treba izvesti poskusni zagon in pregled. Vodja poskusa je pooblaščen strojni nadzornik, ki 

mora pred poskusnim zagonom pregledati, če je transporter montiran skladno s projektom in projektnimi navo-
dili. Ko nadzornik ugotovi, da je transporter montiran pravilno, ga lahko poskusno zažene. Pred zagonom mora 
umakniti ljudi s proge, kjer je montiran transporter. Med obratovanjem je treba kontrolirati:

– tek gume, ki jo med procesom po potrebi centriramo. Tek gume centriramo z zamikom povratnega valja in 
celotne povratne postaje. Pri daljših transporterjih pa tek gume po potrebi uravnavamo tudi z zamikanjem 
valjčkov;

– obratovanje celotnega pogonskega stroja, soosnost elementov prenosa moči, vibracije vrtečih se delov ter 
temperaturo ležajev;

– delovanje signalno-varnostnih naprav;

– čas zagona in ustavljanja polnega in praznega transporterja.

 Poskusni zagon transporterja je treba evidentirati v izmensko poročilo.

 Skrajševanje in napenjanje transporterja
 Pri transporterjih s trakom, ki so izvedeni tako, da omogočajo kontinuirano krajšanje, poteka krajšanje v območjih 

skrajševalnih dolžin ene konstrukcije traku. Ko izločimo konstrukcijo transporterja, se ustvari višek traku, ki ga 
kompenzira napenjalni voziček na natezalni postaji. Postopek krajšanja s pomočjo izgrajevanja fiksnih konstrukcij 
traku in koračnega krajšanja na vmesnih dolžinah teče tako dolgo, da se izkoristi možnost shranjevanja traku v 
natezalni postaji. Po tem se napenjalni voziček vrne v prvotni položaj, gumo pa ponovno spnemo v transportni 
trak. Napenjanje se izvaja avtomatsko.

Pregledi in preizkusi transporterjev s trakom

 Dnevni pregledi
 Vsak dan pred vsakim rednim obratovanjem pregledamo:

– traso, po kateri se opravlja prevažanje,

– trak, ki ne sme biti poškodovan in ne sme vsebovati izkopanin in drugega materiala,

– delovanje vseh signalnih naprav.

 Pregled opravijo strežniki transporterja in dežurni ključavničar. Pregled transporterja v okviru delovnega mesta 
(pogonska postaja z vsemi zaščitami in varnostno signalnimi napravami, gumijasti trak in protipožarna oprema) 
vedno opravi strežnik transporterja. V primeru, da je postavitev transporterja takšna, da strežnik pred rednim 
obratovanjem ne more opraviti pregleda skladno z vsemi točkami, opravi dežurni ključavničar med izmeno pregled 
tistih delov transporterja in trase za prevažanje, ki jih strežnik transporterja ne more pregledati. O opravljenem 
pregledu in o stanju transporterja mora dežurni ključavničar obvestiti strežnika, ki mora to evidentirati v knjigi 
prevzema in predaje. Pregled mora vpisati v omenjeno knjigo tudi v primeru, da je lahko pregled v celoti opravil 
sam. Knjiga se mora nahajati na delovnem mestu strežnika.
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 Dežurni ključavničar mora poleg točk pregleda pred rednim obratovanjem pregledati in preveriti še naslednje:

– stanje konstrukcije transporterja,

– napenjalno postajo,

– pogonske in odklonske bobne,

– valjčke (po potrebi ustrezno število zamenja),

– temperaturo in vibracije reduktorjev ter pogonskih bobnov,

– tek gume in spoje.

 Tedenski pregledi
 Tedenske preglede opravi strojni nadzornik v prisotnosti dežurnega ključavničarja in zajema poleg točk dnevnega 

pregleda še:

– kontrolo nivoja in stanja olja v reduktorjih,

– kontrolo opremljenosti transporterja z ustreznimi navodili in opozorilnimi tablami,

– kontrolo pritrditve odlagalnega dela z brisalci,

– preizkus delovanja zavor.

 Med delovanjem transporterja s trakom še vsakih sedem dni podrobno pregledamo konstrukcijo in vrtljive dele.

 Mesečni pregledi
 Najmanj enkrat na mesec preglede opravi poslovodja strojne službe v prisotnosti dežurnega ključavničarja. Vsebi-

na pregleda je enaka tedenskemu pregledu.

 Omenjeni pregledi so evidentirani v knjigi periodičnih pregledov.

 Letni podrobni pregledi
 Pregled opravi strokovna komisija, ki jo imenuje tehnični vodja. Komisijo sestavljajo:

– tehnologa strojne in elektro stroke,

– poslovodja strojne in elektro službe,

– strokovni delavec službe za varstvo in zdravje pri delu.

Komisija mora zajeti že zgoraj navedene preglede in poleg tega preizkusiti ter kontrolirati še:

– stanje pogonskega stroja, konstrukcije, povratne postaje in odlagalnega dela,

– tek in vibracije pogonskega stroja, pogonskih, odklonskih in povratnih valjev, valjčkov in gume,

– temperaturo ohišja ležajev, reduktorjev in sklopk,

– delovanje in stanje vseh varnostnih in signalnih naprav,

– zavorni čas in zavorne poti (kontrolirati zavorni čas in zavorne poti),

– čas zagona polnega in praznega transporterja.

 O opravljenem pregledu se napiše zapisnik.
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Transporter s trakom 1200 – tehnični podatki

Tip pogona: AST 1

Moč pogona: 2 × 200/65kW

Sklopki: hidrodinamični TVV5650

Reduktorja: EKP-15

Širina traku: 1200 mm

Hitrost traku: 2,6 m/s (za transport premoga)
0,86 m/s (za transport lokov)

Kapaciteta: 1200 t/h

Tip konstrukcije: nizka konstrukcija NIKO 1200

Število zavor: 2 × 750 mm, pnevmatski 

Slika 59: Transporter s trakom 1200 - smerni odvoz
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4.4 ODVOZ NA POVRŠINO - TRANSPORTERJI S TRAKOM 

V Premogovniku Velenje je nadaljnji transport premo-
ga organiziran tako, da se pridobljeni lignit z odkopov 
transportira po etažnih odvozih do Glavnega izvoza 
Pesje, ki lignit transportira na površino. Sistem vseh 
transporterjev transportira pridobljeni lignit z najniž-
jega odkopa v jami Preloge na k. -130 do prvega bun-
kerja na površini in s tem premaga višino 490 metrov.

Transporterji na glavnem izvozu Pesje so izdelani in 
vgrajeni kot stabilni transporterji. Uporabljajo se za 
kontinuirani transport izkopanine iz jamskih prostorov 
premogovnika na površino. Dimenzionirani in izdelani so 
za približno 2000 ton izkopanine, prepeljane v eni uri.

Osnovni del transporterja z gumijastim trakom je gumijasti trak z vložki, ki 
so lahko iz bombažnega pletiva, umetnih vlaken ali žičnega pletiva. Valjčki 
omogočajo drsenje traku po konstrukciji. 

Pogon je z elektromotorji preko sklopk in reduktorjev povezan na pogonske 
bobne.

Transporterji so sestavljeni iz pogonske postaje, konstrukcije transporterja, povratno natezalne postaje in brezkonč-
nega transportnega gumijastega traku. Vsi so iz enakih sestavnih delov. Razlike med transporterji na glavnem izvozu 
Pesje so v številu konstrukcijskih delov, ki so vgrajeni v posamezni transporter ter v različnih velikostih pogonskih in 
povratno-natezalnih postaj.

Transporterji Glavnega izvoza Pesje in etažnih odvozov – tehnični podatki

Naziv transporterja Področje Dolžina Širina Moč transp. Hitrost Kapaciteta

Trak 10 Gl. odvoz 657 m 1400 mm 4 × 320 kW 3.29 m/s 2000 t/h

Trak 20 Gl. odvoz 50 m 1400 mm 2 × 45 kW 3.32 m/s 2400 t/h

Trak 30 Gl. odvoz 543 m 1400 mm 2 × 350 kW 3.05 m/s 1710 t/h

Trak 40 Gl. odvoz 470 m 1400 mm 2 × 350 kW 3.05 m/s 1710 t/h

Trak 50 Gl. odvoz 600 m 1400 mm 2 × 350 kW 3.05 m/s 1710 t/h

Trak 60 Gl. odvoz 285 m 1400 mm 2 × 355 kW 3.05 m/s 1710 t/h

Trak 50/A Pesje 170 m 1200 mm 2 × 132 kW 3.00 m/s 940 t/h

Trak 70 Pesje 390 m 1200 mm 2 × 132 kW 3.00 m/s 1155 t/h

Trak 70N Preloge 491 m 1400 mm 3 × 250 kW 3.05 m/s 1954 t/h

Trak 71N Preloge Sever 434 m 1400 mm 1 × 250 kw 3.05 m/s 2079 t/h

Trak 74 Preloge Sever 695 m 1200 mm 2 × 132 kW 2,60 m/s 1100 t/h

Slika 60: Glavni odvoz (transporter s trakom 1400)

Primerjaj odvoz premoga na 
površino v Premogovniku 
Velenje s katerim od drugih 
premogovnikov.
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Slika 61: Drobilniki premoga v objektu 301

4.5 TRANSPORTNI SISTEMI NA POVRŠINI – KLASIRANJE IN 
DROBLJENJE PREMOGA

Ko je končan transport premoga iz jame na površino, je pomemben del 
njegovega transportnega sistema klasiranje in drobljenje. V nadaljevanju 
so predstavljeni površinski objekti drobilnice in klasirnice (DIK) v Pesju pri 
Velenju.

DIK sestavljajo naslednji objekti:

 bunker B-1,

 objekt 100,

 objekt 200,

 objekt 301

 bunker B-3.

4.5.1 Proces drobljenja in klasiranja

Proces drobljenja in klasiranja se odvija po dveh enakih linijah, ki imata kapaciteto vsaka po 1000 t/h.

Izpod bunkerja B-1 dva členkasta transporterja dozirata premog vsak na 
svojo linijo. Premog se nato transportira po mostu 080 s trakovi na palična 
rešetala, kjer se vrši osnovno sejanje. Tu se premog razvršča na granulacijo 
pod 100 mm in nad 100 mm. Premog granulacije nad 100 mm gre na pre-
biralne trakove, s katerih ročno izločajo les, večje kose jalovine, kamenja in 
betona.

Presev s paličnih sit in premog s prebiralnih trakov se transportira v dva drobilca UG-91, ki ju poganjata elektromo-
torja moči 1000 kW. Tu se ves premog zdrobi na granulacijo 0–35 mm. Zdrobljeni premog se nato transportira s 
transporterji, ki so nameščeni v podzemnem tunelu, neposredno v bunker B-3.

»jalovina«
nekoristna mineralna surovina

Kako poteka sistem klasiranja 
in drobljenja premoga na 
površini? Pomagaj si s 
sistemom DIK v Velenju.
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Pri transportu se na traku pojavljajo tudi razni kovinski deli (npr. vezni 
pribor JLP). Izločevanje posameznih kovinskih delov poteka s pomočjo na-
slednjih magnetnih separatorjev:
 na trakovih T-081 in T-082 je vgrajen elektromagnetni valj,

 na odmetalnem delu trakov T-207a in T-208a sta vgrajena nadtračna 
(permanetna) magnetna izločevalnika,

 na odmetalnem delu trakov T-207 in T-208 sta vgrajena pogonska bobna s permanentnim magnetom s premerom 
600 mm,

 na odmetalnem delu trakov T-091 in T-092 sta vgrajena pogonska bobna s permanentnim magnetom premera 
800 mm.

Izločevalniki na osnovi permanentnega magnetizma so primerni, ker za delovanje ne potrebujejo električne energije. 
Za zaščito drobilcev pred kovinskimi deli, ki jih magnetni separatorji ne izločijo, je pred drobilcem nameščen detektor 
kovin. Le-ta ob prehodu kovinskih delov ustavi transporter, ki dozira premog v drobilec in prepreči poškodbe rešetk 
drobilca. Detektorja kovin sta nameščena tudi na trakova pred bunkerjem B3 in preprečujeta preprečita, da bi mo-
rebitni kosi železa prišli v transportni sistem TEŠ.

Zaradi večje obratovalne zanesljivosti obstaja možnost križnega obratovanja linij v primeru okvar sistemov pred 
mestom križanja ali za njim. Doziranje izpod bunkerja B-1 lahko zvezno reguliramo s pomočjo frekvenčno regulira-
nih elektromotorjev. Za zaščito transportnih linij in predvsem drobilcev pred zabijanjem je nameščena programska 
oprema za regulacijo doziranja, ki regulira količino v odvisnosti od višine jamske proizvodnje, kvalitete premoga 
(predvsem vlažnosti) in obremenitve drobilca.

Proces priprave premoga tako poteka po dveh neodvisnih linijah z zmogljivostjo vsake po 1000 t/h. Praviloma obra-
tuje ena linija, drugo pa se vključuje v proizvodnjo skladno s povečanjem proizvodnje oziroma za pokrivanje konic.

»vezni pribor JLP«
pribor, s katerim pri vgradnji 
povezujemo ločno podporje med 
seboj (streme, matica, pas)

Slika 62: Objekt 200 in objekt 300 ter v ozadju deponija in TEŠ



4 TRANSPORTNI SISTEMI

99

Slika 63: Soba dežurnega Premogovnika Velenje

4.5.2 Upravljanje tehnološkega procesa Glavnega odvoza Pesje

Upravljanje in nadzor tehnološkega procesa poteka iz sobe dežurnega 
premogovnika prek modernega daljinskega sistema upravljanja. Tehnološki 
proces je možno v primeru izpada povezav upravljati preko nadzornega ra-
čunalnika v strojnici ali preko terminalov. V izrednih primerih ali v primerih, 
ko se na napravah vršijo servisna popravila, je možno posamezne naprave 
upravljati ročno. 

»dežurni premogovnika«
delovno mesto na površini, kjer se 
preko VTIS-a (varnostno-tehnološki 
informacijski sistem) spremlja 
in kontrolira proizvodni proces 
pridobivanja premoga
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4.6 TRANSPORTNI SISTEMI ZA PREVOZ LJUDI IN MATERIALA V 
JAMI

4.6.1 Sedežnica za prevoz ljudi

Sedežnica s prostovisečimi sedeži je namenjena za prevoz ljudi do posameznih delovišč. S tem se skrajša čas poti na 
samo delovišče. Na vsaki vstopno-izstopni postaji (VIP) mora biti obešen vozni red z navodili za prevažanje ljudi in 
tabla z imeni oseb, ki skrbijo za varnost ljudi pri prevažanju. Prav tako mora biti na vsaki VIP označena smer vožnje 
sedežnice, izobešeni pa morajo biti tudi ostali opozorilni znaki in napisi. Vsa izstopna mesta morajo biti označena s 
tablo, in sicer najmanj 15 m pred njegovo lokacijo. Med rednim prevažanjem ljudi mora biti trasa sedežnice popol-
noma prazna, istočasno po njej ni dovoljeno drugo prevažanje.

Slika 64: Sedeži za prevoz s sedežnico

Slika 65: Prevoz ljudi s sedežnico Slika 66: Konstrukcija sedežnice v jami

Oglejte si video prevoza s sedežnico za prevoz ljudi na virtualni predstavitvi Premogovnika Velenje. Opišite traso, 
po kateri poteka sedežnica. Kaj se nahaja na tej trasi?
http://www.rlv.si/si/VRRLV/30.html

Sedežnica za prevoz ljudi – tehnični podatki

Moč pogona: P = 75 kW

Obratovalna hitrost: v
max

 = 3 m/s (1,5 m/s posebni prevoz)

Revizijska hitrost: V
r
 = 0,3 m/s

Zmogljivost: Q = 720 ljudi/uro
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Način vožnje s sedežnico

 Vstopanje na sedežnico
 Pred vožnjo s sedežnico si mora delavec trdno oziroma stabilno namestiti zaščitno čelado, na kateri je nameščena 

jamska svetilka.

 Delavec obesi sedež, ki ga vzame z deponije sedežev, na višji ležeči del tirnice vstopne postaje, sede nanj in se 
z rokami prime za gornji del sedeža. Počakati mora zeleni signal na semaforju, ki določa razdaljo 15 m, takoj za 
tem pa se odžene z nogami enakomerno (ne sunkovito) in ne pozibavajoče naprej. Sedež se pelje po tirnici in 
pridobiva na hitrosti, na koncu tirnice pa se od nje odlepi in se obesi na vrv. Razdalja med delavci, ki se vozijo, 
mora biti minimalno 15 m.

 Vožnja
 Med vožnjo se mora delavec z rokami držati za zgornji del sedeža, noge 

pa mora imeti naslonjene na nožni opori. Sedeti mora mirno, ne sme se 
pozibavati, gledati mora v smeri prevoza ter paziti na vožnjo in na more-
bitne nevarnosti. 

 Pri prevozu od začetne do končne postaje morajo delavci v območju 
vmesne postaje nesti sedež cca 10 m in potem nadaljevati z vožnjo. Pri 
vožnji v obratni smeri je postopek enak.

 Sestop s sedežnice
 Sestop s sedežnice se izvede na tirnici izstopne postaje. Sedež, ki se pelje po vrvi, se pri dosegu tirnice začne 

vzpenjati po tirnici, ki se dviguje nad vrvjo. Hitrost sedeža se zmanjšuje tako, da se je možno z nogami zaustaviti, 
dvigniti sedež in ga obesiti na obešalo sedežev. Po sestopu s sedežnice se mora delavec takoj umakniti z mesta 
sestopanja.

 Prevoz materiala in orodja
 Delavec lahko s sabo prevaža torbo z najnujnejšim orodjem in pripomočki. Torbo z orodjem mora povezniti preko 

glave in potisniti na hrbet, tako da ga ne ovira pri vstopanju, izstopanju in vožnji s sedežnico.

 Prevoz težjega orodja in materiala s sedežnico je prepovedan.

Varnostni ukrepi za prevoz ljudi s sedežnico

Med obratovanjem sedežnice je strogo prepovedano prečkati traso sedežnice. Prehod trase sedežnice je dopusten in 
dovoljen samo med obema vstopno-izstopnima postajama, na vmesni postaji, kjer se ne vrši prevoz delavcev s sedežnico.

Na območju vmesne vstopno-izstopne postaje na trasi sedežnice se smejo 
osebe pri vstopanju in izstopanju gibati samo na območju tik ob bokih 
jamskega prostora. 

Kolikšna je lahko maksimalna 
hitrost sedežnice za prevoz 
ljudi?

Naštej najpomembnejše 
varnostne ukrepe pri vožnji 
s sedežnico. Primerjaj te 
varnostne ukrepe še z ostalimi 
ukrepi pri prevozu ljudi in 
poišči skupne značilnosti.
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Traso sedežnice smejo prečkati samo na območju med obema vstopnima-izstopnima postajama, kjer se ne vrši tran-
sport ljudi s sedežnico. Prednost pri gibanju imajo delavci, ki izstopajo s sedežnice. Delavci, ki vstopajo na sedežnico, 
se morajo umikati delavcem, ki izstopajo s sedežnice in s tem brezpogojno zagotoviti prostor za izstop delavcev, ter 
jim omogočiti prehod v pristopno progo do trase sedežnice na vmesni postaji.

V oddaljenosti cca 75 m iz vsake smeri do vmesne postaje sta montirani antenski stikali, ki pri izrednem/posamič-
nem režimu ob sproženju vklopita posebno dodatno utripajočo rdečo luč na mestu vstopa na sedežnico na vmesni 
postaji. Ob utripajoči rdeči luči se na vmesni postaji vklopi še opozorilni zvočni signal, ki opozarja prisotne na vmesni 
postaji, da se morajo takoj odstraniti iz območja možnega naleta in iz območja izstopanja (vmesne postaje) na trasi 
sedežnice ter tako preprečiti nalet. 

 Potezna stikala – izklop v sili
 V slučaju nevarnosti pri prevozu s sedežnico je treba potegniti za vrv poteznih stikal, ki je napeta po sredini sede-

žnice, in s tem izklopiti sedežnico. Potezna stikala ostanejo blokirana, zato jih je po odpravljeni nevarnosti treba 
deblokirati.

 Delavec, ki je deblokiral stikalo, mora v času zakanitve vklopa (20 s) sesti na sedež in mirno počakati na zagon 
sedežnice.

 Ostale osebe, ki so na sedežnici, morajo v tem času mirno počakati na sedežih.

 Če pride do večje okvare ali daljšega izklopa, morajo delavci po navodilih odgovorne osebe varno zapustiti sedež. 
Sedeže je treba odstraniti z nosilne jeklene vrvi in jih položiti za rob proge tako, da ne ovirajo prehoda ali vožnje 
s sedežnico ob ponovnem zagonu.

 V kolikor delavec ne more sam varno zapustiti sedeža zaradi višine ali drugih razlogov, mu morajo pri tem poma-
gati drugi delavci ali o tem obvestijo odgovorno osebo.

 Na nadzornem mestu obratovanja sedežnice mora biti nameščena naprava za diagnosticiranje mesta izpada vrvi 
z nosilnih kolutov in zasilnega izklopa sedežnice.

 Semaforji za zagotavljanje 15 m razdalje
 Pravilno razvrščanje delavcev pri vstopanju na sedežnico določa semafor za zagotavljanje 15 m razdalje, ki je 

montiran na vseh vstopnih mestih. Delavec čaka na sedežu na vstopni tirnici tako dolgo, da se pred njim prižge 
zelena luč. V primeru vožnje skozi rdečo luč se sedežnica izklopi in je potreben ponovni zagon.

 Stikala za izpad vrvi
 Na pregibnih slogih s tremi ali štirimi koluti in pred pogonsko obračalno postajo so montirana stikala za izpad vrvi, 

ki v primeru izpada vrvi izklopijo sedežnico. Signalizacija pri pogonu sedežnice strojniku pokaže lokacijo izklopa, 
delavec, ki se nahaja v bližini izklopa pa je dolžan o nastali situaciji po telefonu ali po signalno-govorilnih napravah 
obvestiti strojnika. Stikalo za izpad vrvi se sme deblokirati, ko je vrv nameščena v prvotni položaj. Po izpadu je 
treba vrv temeljito pregledati, da preverimo morebitne poškodbe vrvi.

 Signalno-govorilne naprave
 Za komuniciranje v trasi sedežnice so montirane signalno-govorilne naprave in telefoni. Delavci so dolžni upora-

bljati te naprave predvsem zato, da preprečijo nevarnosti in da obveščajo strojnika o situaciji na sedežnici in trasi 
sedežnice.
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4.6.2 Viseča dizel lokomotiva Scharf 

Viseča dizel lokomotiva (VDL) Scharf DZ 2000 2+2 oz. DZ 1800 2+2 je dizelsko hidravlično gnani vlečni stroj za 
obratovanje na enotirnih visečih progah. Namenjena je za uporabo v eksplozijsko ogroženih jamskih območjih, s 
koncentracijo metana do 1,5 %. Z razčlenitvijo na sestavne enote, ki so gibljivo povezane ena z drugo, je doseženo 
optimalno prostorsko premikanje. 

Sestavljena je iz motornega dela (DZ 2000) in hladilne enote (DZ 1800), štirih pogonov, štirih dvižnih gredi, dveh 
kabin za voznika in povezovalnih elementov za prenos energije in signalov.
Uporablja se za prevoz materiala in ljudi na delovišče in z delovišča.

Viseča dizel lokomotiva Scharf VDL DZ 1800 2+2 – tehnični podatki

Tehnični podatki

Nominalna vlečna sila DZ1800 2+2: 80 kN

Največja hitrost 2+2: 2,0 m/s

Profil proge: tip I140E

Dimenzije

Dolžina: 36000 mm

Širina: 800 mm

Višina spodnjega roba tirnice: 1230 mm

Premer tornega koluta: 340 mm

Teža: 6600 kg

Dizel motor

Konstrukcija: 4-cilindrski turbomotor 

Moč: 80 kW

Delovna prostornina: 6640 cm3

Specifična poraba goriva: 210–230 g/kWh

Volumen rezervoarja: 140 l

Dvižne grede – nosilnost 3 × 50 kN in 1 × 60 kN

Slika 67: VDL v remizi

Oglej si VDL v remizi še na virtualni predstavitvi 
Premogovnika Velenje.
http://www.rlv.si/si/VRRLV/51.html

Na spletni strani podjetja Scharf poišči podatke o 
VDL in poišči angleške in nemške izraze za: VDL, 
moč, hitrost, dizelsko hidravlični pogon, vlečna sila
http://smtscharf.com/english/smt-scharf-group/
index.html?parent=&subid= 
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Vožnja z VDL

Z VDL sme upravljati voznik – strojnik VDL, določen z mesečnim razporedom, ki ga potrdi tehnični vodja in napoti 
na delo odgovorni nadzornik transporta. Voznik – strojnik VDL je lahko le delavec z opravljenim izpitom za voznika –  
strojnika VDL.

Dolžnosti nadzornika prevoza ljudi so:
 skrbeti za red in disciplino pri vstopanju na klopi VDL, med vožnjo in pri izstopanju s klopi VDL;

 poskrbeti, da delavci ne nosijo s sabo predmetov, ki bi lahko kakorkoli ogrožali varnost ljudi pri prevozu;

 po obvestilu strojnika VDL in nadzornika transporta preveriti, ali je vse pripravljeno za prevoz ter izdati nalog za 
začetek prevoza;

 v primeru nevarnosti ali nesreče pri prevozu ljudi z VDL ustaviti prevoz in poskrbeti, da so pomanjkljivosti takoj 
odpravljene. Če se pomanjkljivosti ne da odpraviti, mora nadzornik prevoz ljudi z VDL ustaviti in delavce napotiti 
peš do delovišča. Vse posebnosti pri prevozu ljudi z VDL mora vpisati v knjigo o prevozu ljudi.

V progi, kjer se vrši prevoz z VDL, se ne sme istočasno vršiti prevoz z drugimi prevoznimi sredstvi (talnimi lokomo-
tivami, vitli, sedežnicami in vlečnicami).

Voznik – strojnik VDL mora pri normalni vožnji upravljati lokomotivo iz kabine, ki je na čelu vlaka v smeri vožnje. 
Pri kratkem premikanju in manevriranju na nakladalno-razkladalni postaji je dovoljeno upravljanje lokomotive iz ka-
terekoli kabine, vendar pod pogojem, da daje druga oseba izven vlaka ustrezne znake (svetlobne, zvočne) in da so 
pohodne poti predpisano urejene, pri tem pa hitrost prevoza ne sme biti večja od hitrosti hoje. V primeru, da na 
mestih, kjer bi se opravljal tak način prevoza, ni predpisane razdalje na pohodni poti, je zgoraj opisan način vožnje 
prepovedan.

Voznik – strojnik VDL mora dati zvočni signal pred vsakim začetkom vožnje, pred vožnjo mimo ljudi, ki se nahajajo 
v bližini proge, pri vožnji pred nepregledno krivino, pred vožnjo skozi zračilna vrata in pred uvozom na območje 
delovišč v progi.

Maksimalna hitrost prevažanja z VDL v posameznih odsekih proge je določena z rudarskim projektom, v nobenem 
primeru pa ne sme biti višja od 2 m/s. Strojnik VDL mora zmanjšati hitrost na 1 m/s pri vožnji:
 preko krivin,

 skozi križišča,

 preko kretnic,

 skozi zračilna vrata,

 iz ene ravnine v drugo,

 skozi zožene dele proge,

 pri vožnji mimo ljudi,

 pri vožnji skozi jamske prostore z nagibom večjim od 18°.

Voznik – strojnik VDL mora s seboj nositi oziroma obesiti na vidno mesto v kabini prenosni detektor metana. Če se 
nahaja izven slišnega oz. vidnega področja prenosnega detektorja metana, vzame detektor s sabo. Merilnik je treba 
uporabljati in pregledovati skladno z navodili za uporabo določenega tipa prenosnega merilnika metana.
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Potrebna količina zraka, da lahko v separatno zračenih prostorih obratuje VDL, je odvisna od deleža ogljikovega 
monoksida (CO) in je naslednja:
 8 m³/min/kW, če delež CO v izpušnih plinih VDL ni večji od 0,12 % (V/V),

 6 m³/min/kW, če delež CO v izpušnih plinih VDL ni večji od 0,08 % (V/V),

 4 m³/min/kW, če delež CO v izpušnih plinih VDL ni večji od 0,06 % (V/V).

Mesečne meritve izpušnih plinov VDL in stalne meritve pretočnih količin zraka v jamskih prostorih izvajajo poobla-
ščeni delavci.

Temperatura izpušnih plinov dizel motorja VDL ne sme biti višja od 70 °C in v njih ne sme biti več kot 0,12 % CO. 
Temperatura na površini motorja ne sme biti višja kot 150 °C.

Vsi prosti kavlji na dvižnih gredah kot tudi vsi izpostavljeni (štrleči) deli na vlaku morajo biti zavarovani pred zade-
vanjem v podporje ali druge naprave v progi.

Pri prevozu mora biti zagotovljena minimalna razdalja 0,3 m med najnižjim delom lokomotive VDL in tlemi. Bočna 
razdalja med bokom proge in lokomotivo mora biti minimalno 0,25 m.

Prevoz tovorov izrednih dimenzij kontrolira nadzornik transporta. Pohod ljudi in prevoz tovorov izrednih dimenzij se 
ne smeta vršiti istočasno.

Material, ki se transportira z VDL, mora biti naložen in povezan tako, da pri vožnji ne more izpasti in pri tem ogro-
žati ljudi, prostorov z napravami in opremo ter same VDL.

Obremenitev oziroma obtežba VDL s tovorom mora biti skladna s projektno dokumentacijo oziroma voznim diagramom.

Med vožnjo mora goreti v smeri vožnje dolga luč, v nasprotni smeri pa zasenčena ali kratka luč. Pri srečanju z ljudmi 
je treba dolgo luč zasenčiti.

Pri pohodu ljudi po jamski progi, se morajo delavci pri srečanju z VDL umakniti tako, da sprostijo transportno pot 
in se umaknejo iz ogroženega področja.

V vsaki kabini VDL se lahko nahaja le ena oseba in sicer voznik-strojnik VDL ali spremljevalec -- pomočnik VDL.
Med vožnjo je prepovedano vstopanje, izstopanje in nagibanje iz vozne kabine. Izjemoma je dovoljeno nagibanje 
tam, kjer je to potrebno za zagotovitev večje varnosti pri prevozu, vendar hitrost ne sme biti višja od 0,5 m/s.

V primeru, da voznik – strojnik VDL zapusti lokomotivo, se mora prepričati, ali je ročna zavora prijela in ugasniti 
motor ter izvleči ključ iz komandnega bloka.

VDL lahko v progah vozijo ena za drugo, vendar mora biti razdalja med VDL večja od 40 m.
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Zračilna vrata, s katerimi usmerjamo smeri jamskega zraka, se odpirajo ročno ali avtomatsko. Pri ročnem odpiranju 
vrat je treba krilo vrat na varen način pripeti ob bok proge in se pri prevozu kompozicije VDL skozi vrata umakniti 
na varno mesto. Pri avtomatskem načinu odpiranja zračilnih vrat je treba dosledno upoštevati predpisan režim in 
signalizacijo odpiranja in zapiranja zračilnih vrat.

Z odpiranjem vrat v nobenem primeru ne smemo vzpostaviti kratkega stika zračilnega toka, tako da morajo biti v 
vsakem primeru ena zračilna vrata zaprta. Kompozicija VDL se lahko v območju zračilnih vrat, če je odprt en par 
vrat, zadržuje največ 10 min.

Ko voznik – strojnik VDL pripelje kompozicijo VDL do semaforiziranega območja, lahko zapelje vanj le pod pogojem, 
da gori zelena luč. Pred vstopom v to območje mora s stikalom preklopiti semafor na rdeče luči in zapreti vse druge 
dostope v to območje. Če na semaforju gori rdeča luč, je prepovedan prevoz z VDL v to področje, zato mora strojnik 
na prevoz VDL počakati toliko časa, da se prižgejo zelene luči. Po zaključeni vožnji skozi semaforizirano območje je 
treba s stikalom preklopiti semafor na zeleno luč.

Zvočni signali, ki jih daje voznik – strojnik VDL:
 trije kratki – signal za opozorilo ljudi (prevoz vlaka),

 dva dolga – signal za speljevanje vlaka,

 en dolgi signal – signal za konec vožnje.

Zvočni signali, ki jih daje spremljevalec – pomočnik VDL vozniku – strojniku VDL:
 en dolg signal – nenormalno obratovanje, izpadanje materiala, ustavi vlak,

 dva dolga – vožnja se lahko nadaljuje.

Svetlobni signali, ki jih daje spremljevalec – pomočnik VDL vozniku – strojniku VDL pri potrebnem manevriranju:
 mahanje z naglavno svetilko vertikalno – premikanje naprej glede na položaj lokomotive,
 krožno nihanje z naglavno svetilko – premikanje nazaj glede na položaj lokomotive,
 mahanje z naglavno svetilko horizontalno – stoj.

Material z VDL lahko razkladamo na dva načina:
 Na razkladalno-nakladalnih postajah: 
 Palete voznih enot se s kompozicije vlaka spuščajo na tekalne dele vozne enote. Nato tako naložene vozne enote 

porinemo izpod kompozicije VDL.

 V progi, kjer ni urejenega prostora za nakladanje in razkladanje materiala:
 Paleto vozne enote, naloženo z materialom, spustimo na tla. Material iz vozne enote razložimo ob bok proge, 

tako da ne ovira prehoda lokomotive. Pri tem moramo paziti, da je proga, kjer želimo razkladati material, dovolj 
prostorna.

Po končanem obratovanju mora voznik – strojnik VDL zapeljati lokomotivo v remizo ali na drugo predpisano mesto 
(shrambe VDL), motor ugasniti in vzeti ključ iz bloka pnevmatskega komandnega sistema. V teh prostorih se je treba 
izogibati vsakemu nepotrebnemu obratovanju lokomotive.

Strojnik in spremljevalec VDL morata uporabljati zaščitne čepe za ušesa in predpisana očala.
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Varnostni ukrepi pri prevozu ljudi z visečo dizel lokomotivo 

Redni prevoz ljudi se vrši na začetku in koncu redne izmene skladno z voznim redom. Vozni red mora vsebovati:
 čas rednega prevoza,

 kote vstopno-izstopnih postaj.

Vozni red se objavi na vseh vstopno-izstopnih postajah skupaj z osebami, ki so odgovorne za prevoz ljudi z VDL.

Redni prevoz se lahko začne, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
 nameščene so klopi za prevoz ljudi,

 izvršeni so vsi pregledi, prisotno je odgovorno osebje za prevoz ljudi,

 vsi delavci so vstopili na vlak,

 strojnik VDL obvesti nadzornika za prevoz ljudi, da je vse pripravljeno za prevoz ljudi

 strojnik VDL da signal za speljevanje vlaka.

Redni prevoz ljudi je zaključen, ko nadzornik prevoza o tem obvesti strojnika. 

Slika 68: Kabina strojnika VDL
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Delavci, ki se prevažajo z VDL morajo:
 upoštevati navodila in opozorila oseb, ki so odgovorne za prevoz ljudi,

 disciplinirano vstopati in izstopati s klopi, in sicer samo takrat, ko VDL miruje,

 na klopi ves čas vožnje sedeti mirno, brez vstajanja in iztegovanja okončin izven gabaritov klopi,

 v času rednega prevoza prevažati samo predmete, ki so z voznim redom dovoljeni in ne ogrožajo varnosti drugih 
udeležencev prevoza.

Prevoz ljudi z VDL se lahko vrši samo v progah, v katerih je to s projektom določeno.

Na vstopno-izstopnih postajah ne sme biti deponiran material, oprema in vozne enote za material, ki bi ovirale 
prevoz ljudi z VDL.

Postaje morajo biti urejene tako, da je višina od sedeža do tal 0,6 m. Širina prehoda z vsake strani vlaka v višini 1,5 
m mora biti najmanj 0,7 m.

Na vlaku VDL ni dovoljeno prevažati več ljudi, kot je razpoložljivih sedežev na visečih klopeh.

Zasedenost visečih klopi mora biti simetrična glede na vlakovno vzdolžno smer.

Med rednim prevozom ljudi z VDL je prepovedano istočasno prevažati tudi material (vozne enote založene z ma-
terialom).

Strojnik VDL mora pri prevozu ljudi vedno upravljati VDL iz kabine, ki je na čelu vlaka v smeri vožnje.
Največja dovoljena hitrost prevoza ljudi z VDL je 2 m/s.

Prevoz ljudi z VDL skozi zračilna vrata je dovoljen pod naslednjimi pogoji:
 da je hitrost vožnje največ 1 m/s,

 da je zagotovljeno varno odpiranje in zapiranje vrat,

 da je zagotovljen zadosten razmik med vrati (dolžina vlaka + 30 m),

 da je viseča tračna proga preizkušena in obešena na obešala pod strop jamske proge tako, kot je predpisano.

V primeru nevarnosti mora strojnik VDL ustaviti lokomotivo. Za nevarne se smatrajo naslednji pojavi:
 požar na VDL,

 stisnjen profil proge, kjer se vrši prevoz ljudi,

 nepredvidena ovira v transportni progi,

 obratovanje drugih transportnih sistemov v transportni progi med prevozom ljudi z VDL,

 vsi ostali nevarni pojavi, ki bi kakorkoli ogrožali varnost prevoza ljudi z VDL.
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Prevoz ljudi z VDL je treba prekiniti pri znakih za potencialne nevarnosti: 
požara, vdora vode in plina, eksplozije razstrelilnih sredstev, eksplozije me-
tana, izpada električne energije na področju prevoza. Moštvo se umakne 
skladno z načrtom obrambe in reševanja po najkrajši poti v sveži zračni 
tok oziroma na površino. 

Za umik moštva je odgovoren nadzornik prevoza.

Vstopno-izstopne postaje in križišča morajo biti osvetljena s stalno razsvetljavo.

Na vseh vstopno-izstopnih postajah morajo biti obešeni:
 vozni red,

 navodila za prevoz ljudi, 

 table z imeni odgovornih oseb prevoza ljudi.

Vstopno-izstopne postaje morajo biti vidno označene.

Slika 69: Klop za prevoz ljudi z VDL

»načrt obrambe in reševanja«
načrt, kako ukrepati in kam 
se umikati v primeru nastanka 
potencialnih nevarnosti v jami 
(vdor plina, vdor vode, požar, …)
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Varnostni ukrepi pri prevozu materiala z visečo dizel lokomotivo 

 Varnostni ukrepi pri transportu materiala po viseči tirnici z VDL v progi, kjer se vrši prevoz ljudi s sedežnico

Sočasen prevoz materiala z VDL in obratovanje sedežnice v isti progi je strogo prepovedano. Prav tako je prepove-
dan sočasen prevoz dveh VDL lokomotiv v progi. Da ne bi prišlo do sočasnega obratovanja VDL in sedežnice v isti 
progi, je pred vhodom v progo nameščen semafor. 

 Režim prevažanja skozi semaforizirano področje je naslednji:

– če na semaforju gori zelena luč pomeni, da se v progi ne izvaja transport z VDL in da sedežnica ne obratuje,

– če gori rdeča luč, obratuje sedežnica ali pa je v progi druga kompozicija VDL, zato strojnik ne sme zapeljati z 
VDL v progo,

– preden voznik-strojnik VDL zapelje v progo, preklopi semafor na rdečo luč in šele nato lahko zapelje v progo. 
S preklopom semaforja na rdečo luč opozorimo, da trenutno obratovanje sedežnice ni možno,

– pri izstopu kompozicije VDL iz območja sedežnice je treba s stikalom preklopiti semafor na zeleno luč, kar 
pomeni, da je dovoljen prevoz z drugo VDL oziroma obratovanje sedežnice.

V primeru izpadanja napajalnih postaj na semaforju gori rdeča luč, rumena pa utripa. Vklop sedežnice ni možen. Pre-
voz materiala smemo v tem primeru vršiti samo po odobritvi odgovorne osebe sedežnice, ki mora preprečiti sočasen 
prevoz dveh lokomotiv. Enako je treba ukrepati, če na semaforju ne gori nobena luč.

 Varnostni ukrepi pri transportu materiala po viseči tirnici z VDL v progi, kjer je nameščena vlečnica za pomoč pri 
hoji ljudi

Pri rednem in izrednem pohodu ljudi s pomočjo vlečnice je transport z VDL prepovedan. Proga, v kateri se vrši pre-
voz z VDL in pohod z vlečnico, mora biti tako široka, da prevoz z VDL ni oviran. Tlorisna razdalja med konstrukcijo 
vlečnice in tirnico VDL mora biti usklajena z maksimalno širino tovorov. Med tovorom in konstrukcijo vlečnice mora 
biti zagotovljena prosta širina min. 250 mm. Deponijski prostor za odlaganje materiala mora biti urejen samo na 
tisti strani proge, kjer ni vlečnice. Na tisti strani, kjer je vlečnica, pa mora biti prost prehod, zato tam ne sme biti 
nikakršnega deponiranega materiala.
Voznik-strojnik VDL lahko zapelje VDL v progo, kjer je nameščena vlečnica, samo pod pogojem, da gori zelena luč 
in vlečnica ne obratuje.

 Varnostni ukrepi pri transportu materiala po viseči tirnici z VDL v progah, kjer obratujejo transporterji s trakom 
ali verižni transporterji

Istočasno obratovanje transporterjev s trakom ali verižnih transporterjev in prevažanje materiala z VDL je mogoče le 
v primerih vzporednega prevažanja, ko je med najširšim tovorom prevažanja in konstrukcijo transporterja s trakom ali 
verižnega transporterja min. 250 mm proste širine. Prevoz materiala z VDL nad transporterjem s trakom ali verižnim 
transporterjem se lahko vrši samo v primeru, da transporter ne obratuje. To določilo velja tudi v primerih vožnje 
preko transporterjev. Prevoz materiala z VDL nad transportnim trakom ali verižnim transporterjem se lahko vrši v 
progah, kjer je razdalja od najnižjega dela VDL kompozicije do transporterja s trakom ali verižnega transporterja vsaj 
0,3 m. V primerih ko je potrebna ustavitev transporterjev, mora voznik – strojnik VDL, preden nadaljuje prevažanje 
z VDL, o tem obvestiti rudarskega nadzornika, ki nadzira izvajanje del oz. odgovorno osebo delovišča, pri katerih se 
uporablja transporter. Rudarski nadzornik oz. odgovorna oseba delovišča mora izvesti vse ukrepe, da prepreči soča-
sno obratovanje VDL in transporterja v primerih vožnje preko transporterjev in prevoza materiala nad transporterji.
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 Vožnja VDL v jamskih prostorih razvrščenih v II. stopnjo nevarnosti pred metanom

 V jamskih prostorih, ki so razvrščeni v II. stopnjo nevarnosti pred meta-
nom, to je v prostorih s pretočnim zračenjem, kjer je koncentracija meta-
na lahko višja od 0,5 %, in v jamskih prostorih s separatnim zračenjem je 
prevoz z VDL dovoljen pod naslednjimi pogoji:

– Prisotnost metana mora biti neprestano merjena (avtomatsko in ročno 
s signalizacijo).

– Maksimalna dovoljena koncentracija metana, kjer je še dovoljeno obratovanje VDL, je 1,5 %.

– Lokomotiva VDL mora biti opremljena s prenosnim merilnikom metana, ki pri koncentraciji 1,2 % metana v 
jamskem zraku z zvočnim in svetlobnim signalom opozori strojnika VDL o povečani količini metana, le-ta pa 
mora takoj pričeti z umikom VDL iz ogroženega območja. V primeru, da koncentracija doseže 1,5 %, je treba 
takoj zaustaviti delovanje motorja.

– V času prevoza v nevarno območje priprav se mora nadzornik delovišča nahajati znotraj območja in vršiti nadzor 
(meriti koncentracijo plinov, spremljati stanje jamskega objekta in koordinirati ostala dela).

– Strojnik VDL mora vedeti, kje se v času prevoza v nevarno območje nahaja nadzornik delovišča.

– Strojnik VDL opravi dodatno kontrolo metana tako, da indikator metana dvigne v višino tirnice izven kabine. 
Najvišjo izmerjeno koncentracijo metana vpiše v knjigo ''Dnevnik prevažanja z VDL''.

 Varnostni ukrepi pri prevozu z VDL v območje s povečanimi varnostnimi ukrepi pri napredovanju priprav
 Pri prevozu z VDL pri napredovanju priprav v nevarna območja (registrirani vdori in izbruhi plina ter prehodi iz 

trdnega v manj trden premog), je treba upoštevati naslednje:

 Pri izvajanju del in pred potekom 1 ure po prenehanju izvajanja del je 
transport materiala z VDL v to območje prepovedan. Pod pojmom “iz-
vajanje del” razumemo izvajanje rudarskih del na pripravskem delovišču, 
ki posegajo neposredno v hribino, in del, pri katerih je možen nenaden 
izbruh plinov z izmetom drobnega premoga. Ta dela so: rezanje z rezal-
no-napredovalnim strojem, podgrajevanje, izkopavanje premoga, vrtalna 
dela, razstreljevanje in ropanje podporja.

 Druga spremljajoča dela ne posegajo v hribino in zato ne morejo vplivati na nenadni izbruh plina z izmetom premoga.

 Prevoz z VDL v navedena območja lahko poteka pod naslednjimi pogoji:

– če se na pripravskem delovišču ne izvajajo dela, ki posegajo v hribino (predhodno opisano),

– če je varnostno vrtanje izvedeno v celoti in učinkovito,

– če se dosledno izvaja predpisana tehnologija izdelave jamske proge,

– če je delovišče popolnoma razplinjeno,

– če se nenehno meri prisotnost metana (avtomatsko in ročno s signalizacijo),

– če so na delovišču ustvarjene enake mikroklimatske razmere kot v prostorih, ki so zračeni pretočno,

– če se na celotni separatno zračeni trasi ne izvajajo dela, ki posegajo v hribino.

 V času prisotnosti VDL na pripravskem delovišču se smejo vršiti le dela razkladanja materiala z VDL. Naprave VDL 
morajo biti brezhibne. Delovišča morajo biti glede nevarnosti izbruha plina pregledana, iz dokumentacije pa mora 
biti razvidno, da se nevarnosti ne pojavljajo.

Do katere koncentracije 
metana je dovoljen prevoz 
z VDL? Kaj se zgodi, če je 
koncentracija prevelika?

Kdaj lahko VDL vozi v območja 
s povečanimi varnostnimi 
ukrepi pri napredovanju 
priprav? Utemelji odgovore.
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 Dostavo z VDL v ogroženo območje sme dovoliti le nadzornik, ki se je prepričal, da nevarnosti glede izbruha plina 
ne obstajajo.

 Če pride do prekoračitve dovoljene koncentracije CH
4
, ki je posledica nenormalnih sprememb (npr. okvara venti-

latorja, poškodba zračilnih cevi...), tehnični vodja obrata, ki je zadolžen za izvajanje posebnih varnostnih ukrepov 
ob prevozu z VDL, v takšna območja prevoz prepove. Ta odgovorna oseba po vzpostavitvi normalnega stanja v 
skladu z vsemi ukrepi, ki so predhodno predpisani, dovoli nadaljevanje prevoza z VDL.

Pregledi za visečo dizel lokomotivo Scharf

 Pregled pred obratovanjem VDL
 Za zagotavljanje varnega prevoza z VDL mora, pred začetkom obratovanja oz. pred zagonom motorja VDL, 

voznik – strojnik VDL opraviti naslednje:
– dopolniti gorivo in preveriti tesnost rezervoarja,

– napolniti vodo v hladilniku izpušnih plinov,

– kontrolirati nivo hladilne tekočine v hladilniku motorja in v dodatnem hladilniku,

– kontrolirati nivo olja v motorju,

– kontrolirati oljni nivo v hidravličnem rezervoarju,

– kontrolirati stanje tornih koles,

– kontrolirati stanje zavor in zavornih oblog,

– kontrolirati stanje gasilnih naprav in lokomotiv (kazalnik mora biti v zelenem polju),

– kontrolirati nivo olja v zobniških prenosih za pogon tornih koles,

– vizualno pregledati obesne elemente in vezne drogove,

– kontrolirati,če so nameščena vsa tekalna kolesa.

 Po zagonu motorja VDL mora voznik – strojnik VDL preveriti naslednje:
– kazanje merilnikov tlaka,

– tesnost hidravličnih ter pnevmatskih cevi in priključkov,

– delovanje zavornega in voznega mehanizma,

– delovanje svetlobnih naprav,

– delovanje zvočne signalizacije.

Pregled pred obratovanjem je treba vpisati v dnevnik prevozov z VDL. Če VDL ni brezhibna, ne sme obratovati. O 
okvari oz. napaki je strojnik dolžan takoj obvestiti nadrejenega nadzornika oziroma vzdrževalca VDL in okvaro vpisati 
v dnevnik VDL. Odpravo okvare mora odgovorni vzdrževalec zabeležiti v dnevnik VDL. Odgovorni strojnik VDL mora 
po končani izmeni v dnevnik vpisati tudi število opravljenih ur.

 Pregled pred prevozom ljudi z VDL
 Nadzornik transporta mora pred začetkom prevoza ljudi z VDL opraviti nadzor nad izvajanjem pregledov VDL in 

pregled visečih klopi, ki zajema:

– vizualni pregled konstrukcije klopi,
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– pregled spoja med ogrodjem in obešalom,

– pregled spoja med visečo klopjo in dvižno gredo,

– pregled varovanja sornikov pred izpadanjem,

– pregled namestitve bremenskih verig, ki morajo biti nameščene tako, da ne ovirajo delavcev med vožnjo.

Če se transport ljudi izvaja na več lokacijah hkrati in nadzornik transporta ne more biti prisoten na vseh, mora za 
opravljanje zgoraj predpisanega pregleda pooblastiti strojnika VDL. Strojnik VDL mora pred prevozom ljudi pregle-
dati rezultate pregledov predhodne izmene, vpisane v knjigah pregledov in vzdrževanja VDL in transportnih prog.

4.6.3 Ranžirni vlak 

Ranžirni vlak je namenjen za transport materiala po ravnih in nagnjenih visečih tračnih progah od razkladalnih postaj 
viseče dizel lokomotive do delovišč, ter za ranžiranje na ranžirnih postajah. 

Hidravtični ranžirni vlak Scharf – tehnični podatki

Ranžirni maček

Vlečna sila: 15 kN

Delovni tlak ranžirnega mačka: 110 bar

Nagib proge: do 18°

Hitrost vožnje: 0–0,6 m/s

Držalna sila: 40 kN

Hidravlični agregat

Delovni tlak hidravličnega agregata: 140 bar

Delovni tlak ranžirnega mačka: 115 bar

Dvižna greda

Nosilnost dvižne grede: 2 × 25 kN

Nosilnost dvižne grede: 2 × 30 kN

Delovni tlak: 110–130 bar

Zavorni maček

Statična zavorna sila: 60 kN (48 kN – tip c)

Sprožilna hitrost: 1 m/s
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Tehnični podatki za pnevmatski ranžirni vlak Scharf

Ranžirni (vlečni) maček

Vlečna sila: 15 kN

Nagib proge: do 18°

Hitrost vožnje: 0–0,6 m/s

Držalna sila: 40 kN

Moč motorja: 9 kW

Dvižna greda - pnevmatska

Nosilnost dvižne grede: 50kN (5 ton) 2 × 25 kN

Delovni tlak: 4 bar

Zavorni maček

Statična zavorna sila zavornega mačka: 60 kN (48 kN – tip c)

Sprožilna hitrost zavornega mačka: 1 m/s

4.6.4 Podajalnik lokov 

Vgradnja podporja na čelu delovišča je zahtevno opravilo, ki hkrati vpliva 
na hitrost napredovanja celotnega pripravskega delovišča. Da bi zagotovili 
boljše pogoje dela na pripravskih deloviščih, je namesto ročnega vgrajevanja 
jeklenega ločnega podporja smiselno uporabljati podajalnik ločnega podpor-
ja. Njegova osnovna funkcija je vgradnja težkih jeklenih lokov v profil proge, 
obenem pa na svoji ročici omogoča prevoz vsega potrebnega materiala od etažnega deponijskega mesta do čela 
delovišča (jekleno ločno podporje, objemke, veznice, les …). Podajalnik ima lasten hidravlični pogon, ki mu omogoča 
mobilnost. V osnovi se premika po viseči tračni progi, ki je montirana pod strop jamske proge. Zaradi večje stabilno-
sti in varnosti je obešen na dve viseči tračnici.
V Premogovniku Velenje se uporablja hidravlični podajalnik lokov PL08 – PV. Obratovanje stroja je dovoljeno v tem-
peraturnem razponu mikroklimatskih razmer od –5 ºC 
do 35 ºC.

Osnovni sestavni deli so:
 nosilna konstrukcija s tekalnimi enotami,

 roka s prijemalom,

 hidravlična naprava z regulacijsko črpalko, propor-
cionalnimi ročnimi krmilniki in hidravličnimi cilindri 
kot delovnimi elementi.

Slika 70: Podajalnik lokov PL 08 PV

Kako vpliva podajalnik lokov 
na humanizacijo delovnega 
procesa?

Oglej si ranžirni vlak tudi na virtualni predstavitvi Premogovnika Velenje http://www.rlv.si/si/VRRLV/36.html
Kje se nahaja in kaj z njim transportiramo?



4 TRANSPORTNI SISTEMI

115

Podajalnika lokov PL 08 PV – tehnični podatki

Osnovni podatki

Nazivna sila pri dviganju prijemala: 10 kN

Dolžina z ranžirnim mačkom: 8530 mm

Medosna razdalja med tirnicami: 1500 mm

Vrtenje nosilne glave: ±35°

Dvig ročice nad horizontalno lego: +20°

Dvig ročice pod horizontalno lego: -60°

Maksimalna strmina napredovanja: ±15°

Delovni tlak hidravlične črpalke: 240 bar

Delovni tlak - vozni del: 140 bar

Kapaciteta črpalke: 140 l/min

Kapaciteta rezervoarja: ~ 200 l hidravličnega olja VG 46

Dimenzije stroja brez zavornega in ranžirnega mačka

Dolžina: 6600 mm

Širina: 1838 mm

Višina: 906 mm

Masa stroja: ~ 4500 kg

Obratovalna napetost: 500 V; 50 Hz

Instalirana moč: 22 kW

Zavorni maček

Dolžina skupaj s priklopno konzolo: 890 mm

Širina: 375 mm

Višina: 497 mm

Masa: 205 kg

Statična zavorna sila: 48 kN

Sprožilni čas zavore: 0,3 s

Ranžirni maček

 Vlečna sila: 15 kN

 Držalna sila: 40 kN

 Max. hitrost prevoza: 0,6 m/s

 Masa: 740 kg

 Delovni tlak: 110 bar

 Pretok: 80 l/min



4 TRANSPORTNI SISTEMI

116

4.6.5 Talna akumulatorska lokomotiva 

Talna akumulatorska lokomotiva je namenjena za prevoz ljudi in materiala po horizontalnih jamskih prostorih z 
vgrajenim talnim tirom.

Talna akumulatorska lokomotiva Schalke GaE-08 – tehnični podatki

Splošno

Moč motorja pri 108 V: 2 × 12,2 kW

Vlečna sila: 8,6 kN

Maks. vlečna sila: 15,6 kN

Premer pogonskih koles: 500 mm

Število vagonov (voznih enot): do 15 kosov

Dovoljena hitrost: 3,5 m/s

Dimenzije lokomotive

Širina max.: 1100 mm

Višina max.: 1750 mm

Dolžina max.: 4100 mm

Teža brez baterije: ~ 4400 kg

Teža baterije: ~ 3600 kg

Talni tirni sistem

Širina proge: 600 mm

Min. radij krivine: 7,5 m

Nagib proge: do 5 ‰

Tirnica tip 22 H = 100 po Jus C.K1.021

Slika 71: Talna akumulatorska lokomotiva

Povezava do podjetja Schalke, kjer si  
oglej še njihove ostale rudarske produkte.
http://www.schalker-eisenhuette.de/
index.php?tp=310&lang=2
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Slika 72: Shema prevažalnega stroja GHH

4.7 VERTIKALNI SISTEMI TRANSPORTA

Vertikalni sistemi transporta so namenjeni prevažanju ljudi in materiala iz površine v jamo in obratno. Običajno gre 
za velike globine prevažanja po vertikalnih jaških med odvozišči in dovozišči. V rudnikih zlata v Republiki Južni Afriki 
so ti prevažalni jaški globoki tudi do 2500 m. V nadaljevanju sta predstavljena dva delujoča prevažalna stroja GHH 
in STT, ki sta v uporabi v Premogovniku Velenje.

4.7.1 Prevažalni stroj GHH na jašku Nove Preloge

Prevažalni stroj GHH z dvema kletkama v Premogovniku Velenje je sistem Koepe. Gibanje se prenaša od istosmer-
nega tiristorsko krmiljenega elektromotorja, preko tristopenjskega reduktorja, na Koepejev boben oziroma pogonski 
kolut in od tu, s trenjem, na zgornji (prevažalni) vrvi. Ti dve zgornji prevažalni vrvi sta pritrjeni z enima koncema na 
zahodno (šoštanjsko) kletko – ta del zgornjih prevažalnih vrvi poteka po zgornjem delu pogonskega koluta, preko 
zgornjega para vrvenic v prevažalnem stolpu do zahodne kletke, kjer sta z dvema veznima priboroma pritrjeni na 
kletko. Z drugima koncema po sta zgornji prevažalni vrvi pritrjeni na vzhodno (velenjsko) kletko – ta del zgornjih 
prevažalnih vrvi poteka po spodnjem delu pogonskega koluta, preko spodnjega para vrvenic v prevažalnem stolpu 
do vzhodne kletke, kjer sta z dvema veznima priboroma pritrjeni na kletko. 

Oglej si mesto strojnika prevažalnega stroja GHH na virtualni predstavitvi Premogovnika Velenje.
http://www.rlv.si/si/VRRLV/57.html

Kaj je delo strojnika?
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Pod kletkama sta pritrjeni po dve spodnji vrvi, ki potekata od zahodne kletke, preko proste globine jaška (kjer so 
montirana lesena vodila) pod vzhodno kletko. Pod kletkama so konci spodnjih dveh vrvi pritrjeni s spodnjimi veznimi 
pribori.

Obe kletki sta dvoetažni, vodeni z vodilnimi kolesi in dodatnimi vodil-
nimi čevlji. Prevažalni stroj ima kolutno (ploščno) zavoro s štirimi zavor-
nimi aparati, katerih zavorni pritisk je reguliran (krmiljen) z elektrohidra-
vličnim sistemom. Manevrirni in varnostni zavori sta združeni. Na sklopki 
elektromotor reduktor je prav tako montirana kolutna zavora z enakim krmi-
ljenjem. Prevažalni stroj ima vse predpisane varnostne naprave, naprave za 
signalizacijo in govorilne naprave. 

Prevažalni stroj je namenjen za prevoz ljudi (30 na etaži ali 60 ljudi na kletki 
pri rednem prevozu ljudi) in za transport materiala (8 ton pri prazni drugi 
kletki in do 16 ton pri obremenitvi druge kletke z 8 tonami) med odvozi-
ščem k. + 364,089 m in dovoziščem k.- 42,406 m. Redni prevoz ljudi se vrši z dvoetažnim vstopanjem in izstopanjem 
Vrivanje voznih enot v kletke je mehanizirano s pnevmatskimi narivalnimi napravami na odvozišču in dovozišču. 

Pogonski kolut 

Pogonski kolut je v bistvu Koeppejev boben za dve zgornji prevažalni vrvi. Izdelan je iz jeklene pločevine. V plašču 
pogonskega koluta sta dva utora, napolnjena s plastičnimi vložki, v prerezu trapezaste oblike po dolžini pa so klinaste 
oblike. Ti vložki so zaradi klinaste oblike nabiti v teh dveh utorih in zavarovani proti pomiku s končnikoma, ki sta 
privijačena v plašč pogonskega koluta. Plastični vložki imajo na zunanji strani vrezan - postružen polokrogli utor, v 
katerega legata zgornji prevažalni vrvi. Največja dovoljena obraba plastičnih vložkov je 80 mm, merjeno od površine 
pogonskega koluta, nato jih je treba menjati.

Prevažalni stroj GHH – tehnični podatki

Največja hitrost prevažanja: 8 m/s 

Največja dovoljena masa bremena na kletki pri prazni drugi kletki: 8000 kg

Največja dovoljena masa bremena na kletki pri obremenjeni drugi 
kletki s tovorom mase 8000 kg:

16000 kg

Trajanje enega ciklusa pri transportu materiala: 122 s

Kapaciteta: 116 voznih enot/h

Trajanje enega ciklusa pri prevozu ljudi (dvoetažno vstopanje): 102 s

Kapaciteta: 2100 ljudi/h

Število ljudi na eni etaži: 30 ljudi

Število ljudi na kletki: 60 ljudi

Pot prevažanja: 410 m

Masa kletke z vodilnimi koluti in obešali: 12980 kg

Premer zgornje izvozne vrvi: 41 mm

Število zgornjih in spodnjih vrvi: 2

»dvoetežna kletka«
kletka v izvažalnem jašku za prevoz 
ljudi in materiala v dveh nivojih

»odvozišče«
nalaganje vozičkov v kletko na 
površini

»dovozišče«
nalaganje vozičkov v kletko v jami
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Prevažalni stroj GHH – tehnični podatki

Masa zgornjih izvoznih vrv: 2 × 6,3 kg/m' 

Premer spodnje vrvi 40 mm

Masa spodnjih vrv: 2 × 6,3 kg/m

Razmak zgornjih izvoznih vrvi: 400 mm

Pretržna sila zgornjih izvoznih vrvi: 2 × 1050 kN = 2100kN

Drsna sila vrvi - max.: 138,65 kN

Dejanski objemni kot vrvi na kolutu: 182,9°

Premer pogonskega koluta: 3360 mm

Premer vrvenic: 3360 mm

Moč elektromotorja: 570 kW

Št. obratov el. motorja: 1000 min-1

Prestavno razmerje tristopenjskega reduktorja: 22,1

Št. obratov pogonskega koluta: 45,2 min-1

Pospešek in pojemek: 0,75 m/s2

Dolžina razširjenih vodilnic v prosti globini: 3,7 m

Dolžina razširjenih vodilnic v prosti višini: 3,2 m

Prosta višina in globina: 10 m

Redni pregledi in vzdrževanje 

Pregledi in vzdrževanje se vršijo po Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu in po Pravilniku o tehničnih ukrepih pri preva-
žanju v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju 
mineralnih surovin.

Vsak delovni dan moramo pred začetkom prevoza ljudi iz prve izmene po 
vsej dolžini pregledati prevažalne vrvi in njihove zveze s kletko, da bi ugotovili stanje vrvi, število pretrganih žic, 
izrabljenost zunanjih žic, korozijo in druge pomanjkljivosti. Pregled opravljamo pri hitrosti vožnje do 0,5 m/s.

Enkrat v sedmih dneh opravimo pregled vrvi in njihovih zvez s kletko še bolj podrobno in natančno, pri čemer mo-
ramo ugotoviti število pretrganih žic in njihovo lego, mazanje vrvi, stanje vrvi in njenega srčastega dela, izrabljenost 
vrvi in druge okvare. Ta pregled opravljamo pri hitrosti vožnje do 0,5 m/s, lege pretrganih žic pa vpisujemo v ustre-
zen diagram. Po potrebi prevažalne vrvi namažemo z ustreznim mazivom, ki ne sme znatneje zmanjševati trenja med 
vrvjo in pogonskim kolutom, zaradi česar bi prišlo do drsenja vrvi po kolutnem žlebu.

Po vsaki ustavitvi prevažalnega stroja z varnostno zavoro moramo pregledati vrvi, vezni pribor in zveze s kletko, 
kot je predpisano za dnevne preglede izvoznih vrvi. Če prevažalna naprava miruje dalj kot tri mesece, moramo pred 
zagonom opraviti pregled prevažalnih vrvi, tako kot je predpisano za sedemdnevne preglede.

Kaj zajemajo pregledi 
izvažalnega stroja GHH? 
Katere bi izpostavil?
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Pregled in vzdrževanje prevažalnih posod in obešal prevažalnih posod z vrvmi 

Vsak delovni dan podrobno pregledamo:
 kletke, zlasti vezne elemente (vijačni spoji), da ugotovimo njihovo stanje oziroma morebitne pomanjkljivosti,

 vezne dele v veznem priboru, če so brezhibni, pravilno spojeni in namazani,

 kolesna vodila (kolesa, ki vodijo kletko po vodilnicah).

Pri pregledu kotnih vodil kletke pazimo na zračnost med kotnimi vodilnicami na odvozišču, oziroma dovozišču in 
kotnimi vodili na kletki, ki je lahko največ 5 mm.

Vsakih sedem dni opravimo pregled izvoznih posod – kletk in njihovega veznega pribora še pazljiveje in natančneje.
Opravimo tudi kontrolo razlike v obremenitvah vrvi med veznima priboroma zgornjih izvoznih vrvi. Če je razlika v 
obremenitvah med veznima priboroma, merjenih v jami k.-42,5 večja od 10 %, izvedemo izravnavo obremenitve s 
prelaganjem kladic.

Pri sedemdnevnem pregledu spodnjega veznega pribora kontroliramo mazanost aksialnega ležaja in ga po potrebi 
namažemo.

Vsakih šest tednov prevažalne posode – kletke vsestransko in podrobno pregledamo. Pri tem pregledu moramo 
ugotoviti fizično izrabljenost elementov kletke, stanje veznih elementov in spojev, nastanek kakršnihkoli deformacij, 
stanje antikorozivne zaščite in nastanek korozije. Zlasti pazljivo pregledamo spoje z vijaki in spoje vseh gibljivih delov.
Vsakih šest mesecev demontiramo dele obešal, jih skrbno očistimo, izmerimo njihovo izrabljenost in pregledamo 
zunanje površine zaradi eventualnih deformacij in razpok.

Vsaki 2 leti snamemo dele veznega pribora med kletko in vrvjo in jih skrbno očistimo. Potreben je pregled posame-
znih delov z eno od metod brez porušitve. Rezultate preizkusa vpišemo v knjigo o pregledu kletke. Po desetih letih 
uporabe dele obešala zamenjamo z novimi.

Obešalo prevažalne 
posode

Obešalo prevažalne 
posode

Prevažalna vrv

Slika 73: Dovozišče jaška s pripadajočo opremo

Oglej si dovozišče jaška NOP II - virtualna 
predstavitev Premogovnika Velenje. 
Kateri transportni sistemi se srečujejo na 
dovozišču?
http://www.rlv.si/si/VRRLV/31.html
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Slika 74: Jašek NOP

Pregled in vzdrževanje jaška in njegove opreme

Vsak delovni dan iz kletke pri hitrosti vožnje do 1 m/s pregledamo prevažalni oddelek jaška Nove Preloge, še zlasti:
 vodilnice in njihovo stanje,

 nosilce vodilnic (prečnike),

 zveze (pričvrstitev) vodilnic in nosilcev vodilnic,

 medsebojne zveze posameznih vodilnic,

 vodila spodnjih vrvi v prosti globini prevažalnega jaška,

 kotne vodilnice na odvozišču in dovozišču,

 pritrditev odebeljenih (razširjenih) vodilnic v prosti višini na nosilce prevažalnega stolpa in stanje teh vodilnic,

 pritrditev odebeljenih (razširjenih) vodilnic v prosti globini na nosilno konstrukcijo v prosti globini in stanje teh vodilnic,

 površino zidu oziroma ostenje jaška,

 zaščitno pregrado (mrežne stranice) proti oddelku za prehod ljudi po jašku,

 opremo in naprave na odvoziščih in dovoziščih zlasti:
– tirne zapore,
– narivalne naprave,
– nihajne mostičke in varnostna vrata na odvozišču in dovozišču,
– cevovode in kable ter druge inštalacije.

 V prosti globini jaška kontroliramo nivo vode in pravilnost funkcioniranja črpalke.

Vsak mesec skrbno pregledamo oddelek za prehod ljudi skozi jašek in preverimo, ali je prehod skozenj neoviran. 
Ugotovimo stanje celotnega oddelka in antikorozijske zaščite. Kontroliramo stanje zračilnega kanala v prosti globini 
jaška. Vse opažene okvare moramo takoj odpraviti.

Vsake tri mesece skrbno pregledamo:
 ostenje jaška (površina zidu oz. podporje jaška),

 celotno opremo jaška,

 energetske in druge napeljave v jašku (kabli, cevovodi, armature i.p.), preverimo predvsem ali so dobro pritrjene,

 drenažo in drenažne cevovode.
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Pregled in vzdrževanje prevažalnega stroja GHH in njegovih naprav

Vsak delovni dan v prvi izmeni podrobno pregledamo prevažalni stroj in njegove naprave ter varnostne naprave, 
zlasti pa:
 pogonski agregat (elektromotor) prevažalnega stroja,

 pogonski kolut – Koepejev boben, oblogo pogonskega koluta, pritrditev zavornega koluta na pogonski kolut, 
pritrditev pogonskega koluta na gred pogonskega koluta, gred pogonskega koluta, spoj gredi pogonskega koluta 
na reduktor, reduktor, sklopko el. motor – reduktor in podstavek el. motorja in reduktorja,

 agregat zavor (hidravlični agregat, krmilni del in štirje zavorni aparati) in tesnjenje zavornega sistema,

 globinsko kazalo in tahograf (registrirna naprava) ter mejna stikala,

 signalne naprave in naprave za ustno sporazumevanje v prostoru prevažalnega stroja ter optične oznake (svetilna 
polja) na komandnem pultu,

 vse ostale spojne dele in pristopne (dostopne) elemente za spajanje, zlasti ali so dobro priviti in zavarovani (spoji 
podstavka na gumijastih blazinah, pritrditev elektromotorja in reduktorja na podstavek ...),

 gibljive dele prevažalnega stroja, njegove naprave ter varnostne naprave, zlasti ali so dobro spojeni in pravilo 
mazani,

 nivo in temperaturo olja v reduktorju (T
max

 = 70 °C),

 nivo in temperaturo olja v hidravličnem agregatu (obratovalna temperatura je od 15 °C do 50 °C).

 Vsakih sedem dni opravimo pregled prevažalnega stroja in njegovih naprav ter varnostnih naprav še pazljiveje in 
natančneje.

 Podrobno pregledamo tudi kompletno električno opremo prevažalnega stroja GHH in preizkusimo brezhibnost 
njenega delovanja.

Vsakih šest mesecev pregledamo prevažalni stroj in preizkusimo brezhibnost njegovega delovanja, zlasti še delovanje:
 zavor prevažalnega stroja,

 globinskega kazala, tahometra in tahografa,

 mejnih in končnih stikal,

 signalnih naprav za ustno sporazumevanje,

 naprav za avtomatsko krmiljenje.

Izvršimo kontrolo privitosti vijakov, pritrditve zavornega koluta na pogonski kolut in pritrditve pogonskega koluta na 
gred pogonskega koluta z momentom 1000 Nm ter kontrolo spoja gredi pogonskega koluta z reduktorsko gredjo (s 
spenjalno ploščo) z momentom 820 Nm.

Opravimo še kontrolo obrabe zavornih oblog, zračnosti med zavornim kolutom in zavornimi oblogami ter kontrolo 
opletanja zavornega venca.

Namažemo ležaje gredi pogonskega koluta z ustrezno mastjo in pregledamo sklopko elektromotor – reduktor ter 
elastične in gumijaste vložke.
Vsako leto komisijsko pregledamo prevažalni stroj in njegove naprave ter varnostne naprave in preverimo njihovo 
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funkcionalnost. O šestmesečnem in letnem pregledu in 
preizkušanju se sestavi zapisnik.

Najmanj enkrat v treh letih z eno od metod brez poru-
šitve pregledamo zavorne elemente, ki bi zaradi okvare 
lahko povzročili izgubo zavorne sile.

Najmanj enkrat v petih letih pregledamo funkcional-
nost prevažalnega stroja ter njegovih signalnih in var-
nostnih naprav. To preizkušanje opravi pooblaščena 
organizacija, ki o tem izda strokovno mnenje.Slika 75: Prevažalni stroj GHH

Slika 76: Prevažalni stolp NOP

Pregled in vzdrževanje prevažalnega stolpa in njegovih naprav

Vsak delovni dan vizualno pregledamo vrvenice, njihove osi, ležišča in žlebove. Pregledamo in preizkusimo tudi mejna 
in končna stikala v prevažalnem stolpu.

Vsa dela na in pri vrvenicah lahko opravljamo le takrat, ko vrvenice mirujejo in ko je strojnik prevažalnega stroja 
obveščen, da stroja ne sme premikati.

Vsakih sedem dni moramo pregled prevažalnega stolpa in njihovih naprav opraviti še pazljiveje in natančneje. Pri tem 
pregledamo tudi odebeljene (razširjene) vodilnice in njihovo pritrditev na nosilce prevažalnega stolpa.

Preverimo tudi, ali zadrževalni vzvodi v stolpu pravilno 
delujejo. Preizkus delovanja opravimo ročno tako, da z 
ročico (ki mora biti vedno na podestu za preglede za-
drževalnih vzvodov) dvignemo vzvod in ga prosto spu-
stimo. Pri tem mora vzvod sam pasti v prvotni položaj.

Tečaje, s katerimi so pritrjeni prijemalni vzvodi, po po-
trebi namažemo z ustrezno mastjo.

Vsakih šest mesecev temeljito pregledamo kompletno 
konstrukcijo prevažalnega stolpa in vseh naprav v stol-
pu, zlasti pa stanje vseh spojev in stanje zaščitnega 
antikorozijskega premaza.

Pri tem pregledu moramo z originalno šablono ugoto-
viti izrabljenost žlebov vrvenic. Morebitne ostre robove 
v žlebu odstranimo, če pa to ni mogoče, vrvenico za-
menjamo z rezervno.

Pri šestmesečnem pregledu namažemo tudi ležaje osi 
vrvenic.
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Enkrat letno ležaje osi vrvenic očistimo stare masti, jih pregledamo in napolnimo z novo mastjo.

Po vsaki nevarni preobremenitvi (pretrgu vrvi, zagozditvi izvoznih kletk v odebeljenih vodilnicah, pri padcu kletk na 
zadrževalne vzvode) moramo opraviti pregled stolpa in njegovih naprav, ob prisotnosti pooblaščenih organizacij.

Pregled z neporušitveno metodo – magnetno induktivni pregled

Pregledi vrvi z neporušitveno metodo se v skladu s pravilnikom začnejo takoj po montaži. Najprej se izvede prvi 
defektoskopski pregled brez razdiranja, ki se ponovno opravi čez eno leto ter kasneje na vsakih 6 mesecev. Postopek 
izvaja pooblaščena ter usposobljena institucija (v primeru Premogovnika Velenje je to Zavod za gradbeništvo).
Pred namestitvijo sonde za zaznavo preloma, je treba jekleno vrv očistiti po celotni dolžini, odstraniti vse opilke 
in kovinske delce. Tipalo merilne naprave meri debelino konstantnega premera in po celotni dolžini izrisuje graf z 
ali brez odklonov, pri čemer vsak odklon pomeni prekinitev žice. Vsaka nečistoča kovinskega izvora lahko zamegli 
prelom ali tujek. 

Prelome prevažalnih vrvi so vzdrževalci Premogovnika Velenje razdelili na tri skupine:
 Zunanji prelomi so na zunanjih ovojih pletene vrvi in so s prostim očesom najprej vidni kot prekinitev žic.

 Sredinski prelomi se pokažejo približno po tednu dni. Na prevažalni vrvi je videti, kot da so vanjo zapičene igle, 
zato je prijemanje z roko nevarno, saj se živa lahko zapiči v roko delavca. 

 Notranji prelom se pokaže najkasneje, in sicer kot izriv. Tu gre za notranjo prekinitev žic, ki lahko ostanejo ujete 
med ostalimi tudi do meseca dni, ker so takšni prelomi skriti očem preglednikov in se s prostim očesom opazijo 
najkasneje. Pri pregledu vrvi z ultrazvočno metodo pa se prelome najde takoj. 

Za kontrolo se med vrv vstavi pramen žice, ki jo zavarujemo z lepilnim trakom. Prehod sonde skozi vstavljeno poiz-
kusno žico pokaže odklon v velikosti prekinitve ene žice in služi kot primer za nadaljnjo kontrolo prelomov.

Po vstavljanju pramena žic namestimo napravo za magnetno resonanco, ki jo s pomočjo kabla spojimo z merilno 
sondo. Napravo strokovno usposobljena oseba nastavi na določene parametre in pregled vrvi se začne. Strojnik pre-
važalnega stroja v ročnem režimu prične z vožnjo do 1 m/s. Pooblaščena oseba na napravi za magnetno resonanco 
spremlja odčitavanje, ki se sproti zapisuje na papirnat kolut.

Če pride do odstopanja na krivulji, se vožnja ustavi in se odsek vrvi, kjer je do anomalije prišlo, pregleda še enkrat, 
najprej pregledniki vizualno pregledajo vrv, nato pa še enkrat z magnetno resonanco. V vsakem primeru je treba 
ugotoviti vzrok anomalije.
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Slika 77: Merilna sonda, naprava za odkrivanje prelomov z 
magnetno resonanco

Slika 79: Naprava za magnetno resonanco

Slika 78: Vstavljanje pramena žic

Slika 80: Zapis pregleda stanja vrvi

Širina zapisa zaradi 
motilnih količin

4.7.2 Prevažalni stroj STT na jašku Škale

Zgodovina prevažalnega jaška Škale in njegovih izvoznih strojev

Prevažalni jašek Škale, danes imenovan tudi Stari šaht, je bil zgrajen leta 1888. Štiri leta je prevažalni stroj poganjal 
začasni pogon, o katerem ni točnih podatkov. Leta 1892 je začel delovati stalni parni stroj češkega proizvajalca 
Breitfeld & Danek (po nekaterih podatkih tudi Kolben & Danek). Tako je bilo vse do leta 1958, ko je parni pogon 
zamenjal elektromotor. Vmes so stroju dodali »parne baterije« in mu tako povečali kapaciteto pare. Prevažalni stroj 
so uporabljali tako za izvoz premoga, kot tudi za prevoz materiala v jamo ter za prevoz delavcev. Največja hitrost 
prevoza je bila 12 m/s, vendar so običajno vozili počasneje. Material so skozi jašek prevažali s hitrostjo 6–8 m/s, 
moštvo pa le s hitrostjo 2 m/s. 

Leta 1947 so bili izdelani načrti za nov prevažalni stroj na električni pogon, ki naj bi ga dobavilo madžarsko podjetje 
Bamag, a dobava ni bila izvršena zaradi politične situacije med državama. Pripeljali so le 3 kletke. 

Ponovna zamisel o zamenjavi prevažalnega stroja se je porodila po izgradnji novega jamskega središča v Prelogah. 
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Opiši sistem prevažalnega 
stroja na osnovi bobna.

Slika 81: Princip mehanske izvedbe prevažalnega stroja STT

Vozni kletki se vozita po lesenih vodilih. Le-ta niso 
povsem ravna, kar se pozna pri tresljajih med vožnjo. 
To je med drugim treba upoštevati tudi pri maksimalni 
hitrosti vožnje, saj, glede na to, da se obiskovalci mu-
zeja ne vozijo vsakodnevno v jamo in da so lahko to 
tudi starejši in fizično šibkejši ljudje, pretirano tresenje 
ni priporočljivo. Poleg tega so lesena vodila pomembna 
pri zavornih mačkih. 

Razlog za zamenjavo je bila visoka starost in slabo stanje parnega prevažalnega stroja, poleg tega pa tudi dejstvo, 
da naj bi TE Velenje, ki je parni stroj oskrbovala s paro, kmalu prenehala delovati. V tem primeru bi prevažalni stroj 
ostal brez vira napajanja, postavljanje nove strojnice pa ne bi bilo gospodarno. Načrte za nov prevažalni stroj na 
elektromotorni pogon je leta 1956 in 1957 pripravila Strojna tovarna Trbovlje. Leta 1958 je stroj tudi izdelala in z 
začasnim dovoljenjem je začel delovati še istega leta. Tega leta je nov prevažalni stroj, imenovan tudi STT (Strojna 
tovarna Trbovlje), dobil redno dovoljenje za prevažanje. Ta prevažalni stroj deluje še danes. 

Parni stroj, ki je deloval med letoma 1892 in 1958, je bil namenjen tako za prevoz ljudi kot tudi za prevoz materiala 
in premoga iz jame. Novi stroj STT, ki je začel delovati leta 1958, je bil namenjen predvsem za prevoz delavcev, saj so 
za izvoz premoga uporabljali nov jašek v Prelogah. Od leta 1999 naprej služi večinoma le še za prevoz obiskovalcev 
Muzeja premogovništva Slovenije. 

Leta 2010 so obnovili stolp glede na slike iz leta 1925, sama strojnica vključno s krmiljenjem pa še čaka na obnovitev. 

Mehanska izvedba prevažalnega stroja

Prevažalni stroj Škale je narejen po sistemu boben – bobina. Mehansko je 
prevažalni stroj Škale sestavljen iz dveh kletk, ki se izmenično vozita gor in 
dol. Vsaka od njiju je z veznim priborom pritrjena na jeklenico. Medtem ko 
se boben vrti, se ena jeklenica navija, kar pomeni, da se prva kletka dviga. 

Hkrati se druga jeklenica z njega odvija, kar pomeni, da se druga kletka spušča. Jeklenici se navijata na isti boben, ki 
je narejen iz hrasta ali kuhane bukovine, vanj pa so vijačno vrezani navoji s korakom premera izvozne vrvi. Le-ta je 
namazana s klasično viskozno mastjo. Boben in elektromotor, ki ga poganja, sta povezana preko reduktorja.

Glavna slabost tega sistema prevažalnega stroja je neuravnoteženost mas leve in desne strani. Vzrok je v teži jekle-
nice, ki je enaka le kadar sta obe kletki na enaki višini. V nasprotnem primeru teža ni izenačena, kar pomeni, da je 
treba kljub enako obremenjenima kletkama poganjati motor ali pa zavirati s pnevmatskima manevrirnima zavorama. 
Prav tako je zaradi tega treba paziti tudi pri vožnji, saj se med njo razmerje teže spreminja, zato mora upravitelj 
časovno korigirati navor. 
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Prevažalni stroj STT – tehnični podatki

Kota zunaj (odvozišče) 390,70 m

Kota jama (dovozišče) 234,32 m

Dolžina prevozne poti 156,4 m

Teža kletke z vrati 2858 kg

Teža vrvi (260 m) 3,8 kg/m

Teža obešal 338 kg

Število prevoza ljudi 22

Teža materiala 2000 kg

Prevažalni stroj STT IS-5 je izvozna naprava z dvema cilindričnima bobnoma premera 2,5 m in služi za izvažanje iz 
vertikalnih ali poševnih jaškov, za prevoz materiala in ljudi. Globina izvažanja brez uporabe spodnje vrvi znaša do 400 
m, pri čemer se za različne globine menja širina bobnov. Ta stroj je predviden za dvigovanje kletke za 2 vozni enoti, 
s hitrostjo 6 m/s. Vsi pogonski deli so dimenzionirani za elektromotor z močjo 250 kW in s 750 obratov/min. Pre-
važalni stroj je opremljen z vsemi varnostnimi napravami, ki so predvidene za prevoz ljudi in materiala. Upravljanje 
z njim je enostavno in zanesljivo, servisiranje pa je enostavno zaradi lahke dostopnosti delov.

Stroj je sestavljen iz dveh bobnov, obloženih z lesenimi 
oblogami, v katere je urezan navojni žleb za vrvi. Na 
bobnih je pritrjen zavorni kolut. Desni boben je zagoz-
den na glavni gredi, levi pa se lahko prosto prestavi 
in zagozdi, kar služi za uravnavanje dolžine vrvi, ki je 
potrebna za poravnavo na etažah. Glavna gred, ki nosi 
oba bobna, je premera 280 mm. Dvočeljustna zavora s 
paralelnim premikom deluje na oba bobna. Čeljusti so 
obložene z lesenimi kladicami, izdelane so pa iz jeklene 
pločevine v varjeni škatlasti izvedbi. Vzvodovje je nare-
jeno tako, da imamo možnost reguliranja dolžine vseh 
ročic, nanj pa je priključena batnica cilindra in utež.

Število vrtljajev elektromotorja reducira dvostopenjski reduktor, katerega vstopna os je z navadno elastično sklopko 
zvezana z gredjo elektromotorja, izstopna os pa z elastično sklopko z glavno gredjo bobnov. 

Prevažalni stroj se upravlja z enega mesta na komandni mizi, kjer so nameščene ročice za upravljanje pogonskega 
elektromotorja, manevrirne zavore, zavore prostega bobna, voltmeter in ampermeter, ročna tipka za izklop motorja, 
manometri in globinsko kazalo. 

Prevažalni stroj je opremljen z manevrirno in varnostno zavoro. Varnostna zavora učinkuje tudi, če zmanjka električne 
energije. 

Vso upravljanje oziroma manipulacijo z izvoznim strojem vrši strojnik. Hitrost vožnje regulira s krmilno ročico, s 
katero dodaja ali odvzema zunanje upore rotorskega tokokroga, medtem ko jo premika. Na ta način spreminja tre-
nutni navor motorja, hkrati pa glede na aktualno obremenitev tudi pospešek ter hitrost vožnje. Če je hitrost gibanja 
prevelika, jo lahko strojnik zmanjša z ročico pnevmatske zavore, s katero lahko po potrebi zavira. 

Slika 82: Motor STT
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Varnostne naprave

 Mehanski regulator

 Prevažalni stroj vsebuje centrifugalni regulator (varnostni aparat), ki pri prekoračitvi hitrosti za 10 % s signalnim 
zvoncem opozori strojnika, pri prekoračitvi hitrosti za 15 % pa izklopi stroj. Centrifugalni regulator vožnje ob 
prekoračitvi hitrosti izklopi varnostni tokokrog, ki vzame napajanje izvoznemu stroju, ob izpadu napajanja pa se 
sproži varnostna zavora. Mehanski regulator izklopi stroj, ko za 15 % preseže maksimalno hitrost vožnje, ki v 
našem primeru znaša 6 m/s. Meja izklopa je fiksna, zato se varnostna zavora tudi pri naloženem stroju sproži 
pri enaki vrednosti hitrosti. Do prekoračitve lahko pride le v primeru, ko strojnik pelje tovor ali ljudi v jamo brez 
zaviranja motorja. Kadar pelje v jamo tovor, običajno vozi z motorjem, saj mu le-ta omejuje hitrost na 6 m/s. Pri 
prevozu ljudi v jamo pa strojnik ne more voziti z motorjem, ampak mora peljati z razklenjenim rotorskim navitjem. 
To pomeni, da hitrost regulira le z manevrirno zavoro, saj rotor v tem režimu ne ustvarja protisile, ki bi ga zavirala. 
V primeru, da bi peljal z motorjem, bi negativno breme povzročilo prestavitev delovne točke motorja v genera-
torsko območje. To pa pomeni, da bi lahko bila hitrost vožnje večja od 6 m/s. Pri prevozu ljudi in tovora iz jame 
na površje ni opisanih problemov, saj je breme pozitivno, kar pomeni, da lahko z dodajanjem ali odvzemanjem 
rotorskih uporov strojnik spreminja navor motorja, od katerega je odvisna tudi hitrost vožnje. 

 Slabost centrifugalnega regulatorja je, da samodejno ne omejuje prevelike hitrosti, niti ne preprečuje prehitre vo-
žnje pri prevozu skozi odvozišče/dovozišče, kar ima lahko za posledico preveliko hitrost kletke pri dosegu končnih 
stikal. Kletki bi se sicer ustavili pred trkom v tla ali strop, ampak sunek bi bil zelo velik, tako da bi se potniki v 
kletki lahko poškodovali. 

 Končna stikala so nameščena v stolpu jaška. Le-ta izklopijo stroj v primeru predviga kletke, s čimer se prepreči trk 
kletk v stolp ali dno proste globine, kar bi lahko imelo za posledico večjo škodo na kletki, utrg vrvi ali poškodbe 
ljudi. Poleg tega vsebuje prevažalni stroj še mejna stikala, ki so vgrajena na mehanskem globinskem kazalu v 
komandnem pultu v strojnici in opravljajo enako funkcijo kot končna stikala. Mejna stikala so fleksibilna in se dajo 
nastavljati, medtem ko so končna stikala v stolpu fiksno pritrjena na konstrukcijo. 

 Mejna stikala so običajno nastavljena na višino, ki je približno 0,5 m višja od maksimalne višine vožnje. Končna 
stikala pa so pritrjena 1 meter višje od maksimalne višine vožnje. 

Slika 84: Centrifugalni regulator Slika 85: Prikazovalnik hitrosti vožnje s tahografom
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 Poleg tega mehanskega centrifugalnega regulatorja ima strojnik na voljo še dodatno napravo, ki ga zvočno opo-
zarja na preveliko hitrost vožnje. Njena značilnost je, da vsebuje krivuljnik, tako da zvočni alarm nima konstantne 
mejne vrednosti pri kateri se sproži, temveč je ta vrednost odvisna od trenutne višine kletke. Približno 20 metrov 
pred dovoziščem se ta hitrost spusti na vrednost okrog 2 m/s, v osrednjem delu vožnje pa znaša približno 7 m/s. 
Krivuljnik je fleksibilen do te mere, da se da nastavljati na višino kletk pri kateri se začne maksimalna hitrost nižati. 
Glede na trenutno konstrukcijo naprave pa se ne da nastavljati vrednosti hitrosti, pri kateri se vklopi alarm. 

 Za nadzor hitrosti vožnje ima prevažalni stroj v strojnici nameščen tahometer, ki je mehansko povezan s pogonsko 
osjo. Nameščen je na mestu, na katerem je dobro viden strojniku. Poleg njega je tudi tahograf, ki riše graf hitrosti 
vsake vožnje na papir, ki se s časom premika. Tako tahometer kot tahograf sta izvedena v mehanski obliki. 

 Manevrirna in varnostna zavora
 Manevrirna zavora je, kot že samo ime pove, namenjena za manevriranje 

s hitrostjo vožnje. Upravlja jo strojnik s premikanjem ročice, s katero spre-
minja silo zavornih kolutov. Zavora je pnevmatska, njen delovni tlak pa je 
4,5 bara. 

 Za nemoteno delovanje zavor je v prostoru pod strojnico nameščena tlačna posoda, v kateri je na voljo večja 
količina stisnjenega zraka za delovanje v primeru izpada električne energije. Predpisano je, da mora biti količina 
zraka zadostna za 6 delovnih zaviranj. Pnevmatski cilinder ustvari premik vzvoda, ki pritisne zavorne ploščice na 
zavorni disk. Zavorni disk je pritrjen direktno na kolut, na katerega se navija nosilna jeklena vrv. 

 Varnostna zavora je namenjena zaviranju ob nepredvidenih dogodkih, ko se prekine varnostni tokokrog. Tega 
lahko prekinejo naslednje napake:

– prekoračitev hitrosti za več kot 15 %,

– obraba zavor levega ali desnega bobna,

– prenizek tlak zraka, potreben za normalno delovanje varnega zaviranja, 

– prekinitev končnih stikal v stolpu jaška, 

– prekinitev mejnih stikal v komandnem pultu, 

– preobremenitev motorja (bimetalni rele), 

– izpad električnega napajanja ali prekomeren padec napetosti.

 Ob izpadu napajanja ali drugem nepredvidenem dogodku varnostno zavoro sproži utež, ki jo v delujočem stanju 
stroja dvignjeno drži stisnjen zrak. Ob prekinitvi varnostnega tokokroga se avtomatsko odpre ventil, ki spusti zrak 
iz cevi, kar pomeni, da pade tlak zraka, ki spusti utež navzdol, le-ta pa mehansko vpliva na glavni zavorni cilinder. 

 Varnostni mački

 Varnostni mački so dodatna mehanska varnostna zaščita, nameščeni pa so nad kletko. Namenjeni so za prepre-
čitev prostega pada kletk, če se pretrga jeklenica. Varnostni maček je sestavljen iz konic, ki se zapičijo v lesena 
vodila, po katerih se vozi kletka. Na ta način se kletka takoj ustavi. Varnostni mački se sprožijo, kadar se hitro 
zmanjša sila, s katero glavna jeklenica drži kletko navzgor. To pomeni, da se lahko varnostni mački nenamerno 
sprožijo tudi v primeru varnostnega zaviranja. Ob nenadnem močnem zaviranju, kakršno je na primer varnostno 
zaviranje, se bo sila na jeklenico kletke, ki se pelje navzgor, zmanjšala zaradi njene vztrajnosti, kar pomeni, da se 
lahko sprožijo varnostni mački. 

 Za deaktivacijo zavornih mačkov v primeru sprožitve ob varnostnem zaviranju se morajo vzdrževalci spustiti do 
kletke ter mačke razbremeniti z zapletenim postopkom. Le-ta pa zahteva svoj čas, v katerem bodo obiskovalci 

Čemu služita manevrirna in 
varnostna zavora?
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čakali v kletki ali pa jih bo treba rešiti iz nje. 

 Poleg tega sprožitev zavornega mačka poškoduje tudi leseno vodilnico, v katero se le-ta zasadi. Vodilnico je treba 
seveda zamenjati, kar zopet terja svoj čas in dodatno delo. 

 Iz napisanega lahko sklepamo, da se morajo varnostni mački sprožiti res le v primeru pretrga vrvi, saj pride v 
primeru lažnega aktiviranja do problemov. 

 Ostale varnostne naprave

 Prevažalni stroj STT vsebuje tudi indikator obrabljenih zavor, ki izklopi varnostni tokokrog, kadar so zavore preveč ob-
rabljene. Za kontrolo tlaka zavor ima strojnik na komandnem pultu vgrajen manometer. Kadar se vrednost tlaka preko-
merno zniža, se STT izklopi. Poleg tega ima strojnik na komandnem pultu tudi svetlobni indikator prekomerno segretih 
rotorskih uporov, ki ga opozori na potrebo po vklopu ventilatorja, namenjenega za hlajenje prostora z upori. Motor 
vsebuje tudi bimetalno zaščito, ki prekine varnostni tokokrog in izklopi stroj pri prekomernem segrevanju motorja.

 Na mehanskem sklopu v komandnem pultu, kjer sta nameščeni mejni stikali, je nameščena tudi mehanska naprava, ki 
opozori strojnika na prihod kletk na dovozišče. Ta naprava z zvočnim signalom opozarja strojnika, medtem ko na samo 
vožnjo nima vpliva. 

Slika 86: Pogonski boben z zavornim vzvodom ter 
tahografom v ospredju

Slika 87: Komandni pult prevažalnega stroja STT

Sporazumevanje (signaliziranje) med signalistoma in strojnikom

Signalista signalizirata stanje prevažalnega stroja strojniku, ki glede na njune signale vozi prevažalni stroj. Signalist 
v jami pošilja zvočne signale signalistu na površju, ki glede na te signale ter svoje potrebe naprej sporoča zvoč-
ne signale za vožnjo strojniku. Signalizacija deluje na 110 V omrežju. 110 V napetost dobimo iz transformatorja 
220/110 V, ki je nameščen v strojnici. Strojnik poleg zvočnih signalov pred vožnjo preveri še stanje vrat na dovozišču 
in odvozišču, ki morajo biti zaprta za začetek vožnje. Če strojnik spremlja odpiranje in zapiranje vrat, lahko glede 
na izkušnje predvideva, kaj se dogaja na odvozišču in dovozišču. Poleg tega strojnik za dodatno kontrolo opazuje 
tudi optični prikazovalnik, kjer je prikazan način vožnje. Te signalne lučke rahlo utripajo, ko spodnji signalist sporoča 
signale zgornjemu, čeprav to ni njihova funkcija. Strojnik jih vseeno uporabi, da ve, kakšne signale si pošiljata med 
sabo signalista, saj s tem zmanjša možnost za napako, ki bi jo storil zgornji signalist. Pri posodobitvi moramo v 
strojnico pripeljati tudi te signale, saj jih za vožnjo potrebuje tako strojnik kot krmilni sistem za avtomatsko vožnjo. 
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Obstaja še ena možnost signaliziranja, ki jo uporabi-
mo med revizijsko vožnjo. Po jašku je namreč napelja-
na jeklenica, ki je v stolpu povezana s stikalom. Med 
revizijsko vožnjo ali ob morebitni okvari stroja lahko 
strokovno usposobljen delavec, npr. vodič ali izvajalec 
pregleda, s potegi te jeklenice komunicira s signalistom 
in strojnikom. 

Signali v obratni smeri, t.j. od signalista do kletke, se 
slišijo po jašku in se jih v kletko sliši z dovozišča in 
odvozišča. 
 

4.8 PROJEKT - JAŠEK NOP II

Transport izkopanine iz podzemnih prostorov na površino se vrši tudi po vertikalnih jaških. V nadaljevanju je predsta-
vljen primer izvažalnega jaška NOP II (Premogovnik Velenje), ki je trenutno še v izgradnji in bo začel transportirati 
premog na površino po letu 2015.

4.8.1 Od drobilnice in klasirnice (DIK) do jaška NOP II

V času od leta 1980 do leta 1988 so bili zgrajeni nadomestni objekti Preloge 
ali skrajšano NOP. Pri tem so bili zgrajeni in opremljeni nadomestni objekti 
za potrebe premogovnika na površini in v jami. S tem je bil omogočen 
pričetek odkopavanja premogovega sloja na lokaciji starih premogovniških 
objektov (Stare Preloge), to je v središču kadunje, kjer je sloj premoga naj-
debelejši. V sklopu nadomestnih objektov je bila zgrajena in opremljena klasirnica, prav tako pa je bil dograjen del 
glavnega odvoza premoga iz jam na površino preko nadkopa (prevažalni nadkop Pesje). Projektirana zmogljivost 
glavnega odvoza premoga in klasirnice je bila po takratnih zahtevah 5 milijonov ton. S pričetkom aktivnosti za iz-
gradnjo bloka 6 v TEŠ se življenjska doba Premogovnika Velenje podaljšuje preko leta 2050. Ob upoštevanju stanja 
aktualnega sistema za odvoz premoga iz jame, potrebnega vlaganja v posodobitev in vzdrževanje ter podaljšanja 
življenjske dobe premogovnika, je smiselno razmišljati o izgradnji novega sistema za odvoz premoga iz jam na po-
vršino preko novega jaška. Z izvedbo projekta novega prevažalnega jaška NOP II se bodo sprostili sedanji objekti 
drobilnice in klasirnice v Pesju, ker ne bodo več potrebni za proizvodnjo in transport premoga. Gre za okoli 9 ha 
veliko površino, ki bo lahko namenjena drugim dejavnostim.

Slika 89: Signalizacijska omara prevažalnega stroja STT

Kako bi obiskovalcem Muzeja premogovništva 
razložil delovanje prevažalnega stroja?

Zakaj so se v Velenju odločili 
za izgradnjo novega jaška za 
izvoz izkopanine?
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Namenski cilji projekta so:
 zmanjšati transportne razdalje,

 izboljšati zanesljivost obratovanja,

 zmanjšati škodljive vplive na okolje (hrup, prah),

 urediti koncentracijo objektov znotraj industrijske cone.

Objektni cilji so:

 izdelati novi jašek bližje odkopnim poljem,

 določitev in postavitev infrastrukture,

 izgradnja povezave s TEŠ.

Ekonomski cilj projekta je znižati stroške glavnega odvoza premoga (stroški energije, dela in vzdrževanja).

Slika 90: Izbrana lokacija jaška NOP II Slika 91: Jašek za izvoz izkopanine

Oglej si video ''How do they do it?'' iz premogovnika v bližini mesta Pittsbourgh, Pensylvania, ZDA in primerjaj s 
Premogovnikom Velenje.
http://www.youtube.com/watch?v=ylkdUuNOJzw

Preberi si, kakšen je delovni dan rudarja v premogovniku v zvezni državi Illinois, na jugu ZDA. 
Primerjaj z delovnim dnem velenjskega rudarja.
http://www2.illinoisbiz.biz/coal/2013/30.pdf
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