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Summary 

In presented dissertation I am solving issues of undercarriage reconstruction at support 

vehicle connecting bridge on radial stacker ZP 6600 from walking undercarriage for belt 

one. In first part I am describing reasons which leads owner of the machine to exchange 

including comparation of operational attributes of each undercarriage options. I present 

solution of exchanging walking undercarriage for belt one from mechanical, 

electrotechnical perspective and also from system controlling. I am also concerning 

legislative problematics of undercarriage exchange. 

Keywords: radial stacker, ZP 6600, supporting bridge,  walking undercarriage, belt 

undercarriage 

Anotace 

V předložené diplomové práci se zabývám problematikou přestavby podvozku podpěrného 

vozu spojovacího mostu na pasovém zakladači ZP 6600 z kráčivého za housenicový.  

V první části popisuji důvody, které mohou vést majitele stroje k výměně, včetně srovnání 

provozních vlastností jednotlivých variant podvozků. Uvádím zde řešení výměny 

kráčivého podvozku za podvozek housenicový z hlediska strojního a elektro zařízení 

včetně řídícího systému. Dále se zabývám legislativní problematikou výměny podvozků.  

Klíčová slova: zakladač, ZP 6600, podpěrný most, kráčivý podvozek, housenicový 

podvozek
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Seznam použitých zkratek 

BKS  bezpečnostní koncový spínač 

GO  generální oprava 

HHG  hlavní hydrogenerátor 

HS  hlavní stavba 

KV  kabelový vůz 

MKP  malý kráčivý podvozek 

OK  ocelová konstrukce 

OTH  olej trvanlivý hydraulický 

PD  pasový dopravník 

PHG  plnící hydrogenerátor 

PKS  pracovní koncový spínač 

PVP  pasový vůz předávací 

PVZ  pasový vůz zakládací 

ŘS  řídící systém 

SM  spojovací most 

SP  spojovací pas 

SVH  shazovací vůz housenicový 

TC 2  technologický celek 2 

VKP  velký kráčivý podvozek 

VN  vysoké napětí – napětí vyšší než 1000 V 

VP  výložníkový pas 

ZP  zakladač pasový 
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Úvod 

 

Obrázek 1: Zakladač ZP 6600       M. Turek 

Zakladač pásový ZP 6600 slouží k zakládání skrývkových hmot na povrchových 

lomech. Pracuje jak na vnější, tak i vnitřní výsypce. Zakládá v technologickém celku TC 2 

v součinnosti s KU 800. Rubaninu z pasového dopravníku PD dálkové pasové dopravy 

odebírá shazovací vůz housenicový SVH 1800, dále pasový vůz prodlužovací PVP 4500  

a ten materiál předává na spojovací most zakladače. Zakladač byl vyráběn v osmdesátých 

letech minulého století a jeho výrobce byly  Železárny a strojírny Klementa Gottwalda 

Vítkovice. Zhruba po pěti letech provozu prošel  modernizací, kterou prováděla firma 

Prodeco, a.s. se sídlem v Teplicích.  

Zakladač se skládá ze tří hlavních celků. Hlavní stavby s velkým kráčivým 

podvozkem, střední stavby a spojovacího mostu s malým kráčivým podvozkem. Právě 

podvozek spojovacího mostu je tématem této diplomové práce. Výrobce zakladače, firma 

Vítkovické železárny Klementa Gottwalda n. p., vybavila spojovací most kráčivým 
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podvozkem. Tento podvozek má kromě výhody v podobě lepšího rozložení tlaku na 

podložku i nevýhody. Mezi ně patří omezená stoupavost, menší pohyblivost, složité 

hydraulické okruhy s důrazem na množství snímačů koncových poloh mechanických částí. 

Další nevýhoda je stáří a opotřebení roštu čímž vznikají časté praskliny v ocelové 

konstrukci. Naproti tomu housenicový podvozek je mobilnější, lépe se ovládá, je 

jednodušší a hydraulické okruhy se omezují pouze na mazání pojezdových převodovek. 

Tím se i snižuje riziko úniku olejů při případné havárii. Housenicový podvozek 

podpěrného mostu je použit u zakladače menšího výkonu ZP 2500 a nově ho také při 

středních opravách montuje firma Prodeco, a.s. na zakladače ZP 6600. 

Ve výhledu se počítá s nasazením stroje na výsypce až do roku 2040, k čemuž 

pomůže výměna kráčivého podvozku podpěry spojovacího mostu za housenicový. 
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1 Stávající technické řešení ZP 6600 a PVZ 1800 

Zakladač typu ZP 6600 se používá pro zakládání skrývkových hmot v součinnosti 

s pasovou dopravou technologického celku výkonnostní řady TC 2. Jeho teoretická 

výkonnost je 6600 m3.h-1 při váze horniny 1,6 tm-3 a teplotě okolí od 0° C do 30° C. 

Materiál je možné zakládat do výškových etáží i úpadně.  

Měrný tlak podvozků na pracovní plošinu je 0,07 MPa. Pracovní plošina musí být 

řádně upravena a nesmí mít větší sklon než 1:24 při těžbě a 1:20 při transportu stroje. 

Poloměr zakřivení pláně je minimálně 800 m. 

1.1 Pásový zakladač ZP 6600 

Zakladač se sestává z hlavní stavby, střední stavby, spojovacího mostu  

a příslušenství. 

1.1.1 Hlavní stavba 

Hlavní stavba s velkým kráčivým podvozkem se skládá z disku s kulovou dráhou 

o průměru 12 m, na které je horní stavba zakladače s velkým kráčivým podvozkem. 

Kulová dráha umožňuje otáčení HS  ± 100° vůči SM. 

Horní stavba zakladače se skládá z 

a) horní plošiny, ve které jsou umístěny strojovny hydrauliky, rozvodny 

vysokého napětí a nízkého napětí, pohony otáčení HS, kompresorová stanice a šatna 

osádky 

b) do plošiny je vetknuta příhradová konstrukce věže, na kterou je přes čepy 

uložena konstrukce vzpěry, čtyřdílný výložník, vzpěry zajišťující osové vyztužení 

výložníku, které jsou předpjaté, a držící výložník s protiváhou, strojovnou vrátku zdvihu 

výložníku a elektro dílnou. 
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Otáčení horní stavby zakladače se provádí po kulové dráze ø 12 m pomocí 

ozubeného věnce otoče a dvou hnacích pastorků se dvěma pohony. Každý pohon sestává 

z převodovky se vzduchovou přetěžovací spojkou. Spojka má za úkol odpojit pohon otoče 

při silném větru, nebo při opření výložníku o převýšenou výsypku (velký tlak na 

konstrukci vykládacího výložníku), na vstupní hřídeli je nalisován brzdový buben, spojkou 

typu periflex a motorem na stejnosměrný proud. Vstup převodovky má šnekový převod. 

V ose stroje je středový čep, který zajišťuje vedení HS po kulové dráze ø 12 m 

a přenáší třecí síly disku při kráčení ZP. 

Zdvih výložníku se provádí přitahováním vzpěry k věži pomocí vrátku zdvihu přes 

soustavu kladek, která je umístěna na věži a vzpěře. Pohon zdvihu se skládá z převodovky, 

na jejímž vstupu jsou dva brzdové bubny. Na jednom bubnu účinkuje pracovní brzda, na 

druhém brzda zajišťovací. Ta účinkuje se zpožděním a pracuje v případě selhání brzdy 

pracovní. Vstup převodovky má šnekový převod. 

Vykládací výložník je příhradové konstrukce ze čtyř dílů, které jsou spojeny přes 

čepy. Každý díl výložníku je zavěšen samostatným lanovým závěsem na vzpěře. Pod II. 

dílem výložníku je zavěšena kabina řidiče stroje (K1). Na konstrukci výložníku je umístěn 

výložníkový pás. 

Výložníkový pás se skládá ze dvou pohonů pracující na společné hřídeli, na které 

je nalisován hnací buben ø 1420 mm s keramickým obložením, dále z regulačního bubnu 

ø 1100 mm, dvou převáděcích bubnů ø 600 mm a vratného bubnu ø 1100 mm. Horní větev 

je nesena válečkovými soupravami girlandového typu. V místě dopadu materiálu jsou 

pogumované dopadové válce a korýtkovost pásu zajišťují šikmé dopadové válce. Přechod 

mezi dopadovým místem a girlandovými válečky tvoří pevné stolice a převáděcí můstek 

umístěný v místě začepování I. dílu výložníku. Na konci IV. dílu je pak umístěn vratný 

buben s napínáním. Spodní větev je nesena šnekovými opěrnými válečky. 
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Každý pohon je tvořen převodovkou s brodivým mazáním, na vstupní hřídeli je 

nalisován brzdový buben ø 600 mm, spojkou typu Periflex, motorem 6 kV s výkonem 

500 kW a brzdou. 

Prokluz VP je hlídán elektronicky, přičemž čidlem 1 se snímají otáčky vratného 

bubnu a čidlem 2 otáčky vstupní hřídele levé převodovky VP. Tyto otáčky se v řídícím 

systému porovnávají. Při 10% prokluzu se VP za 10 vteřin zastaví, při 15% prokluzu se VP 

zastaví ihned. Napínací síla VP se pohybuje v rozmezí 90-360 kN.  

Velký kráčivý podvozek umožňuje pohyb zakladače všemi směry. Otáčení HS je 

možné jen při zvednutých ližinách nad úroveň terénu. Základní částí podvozku je kruhová 

dosedací deska a dvě obdélníkové ližiny, které jsou pohyblivě připojeny k otočné plošině 

dvojicemi hydraulických válců uspořádaných do tvaru písmene „V“. Základním způsobem 

kráčení je střídavé posunování nezatížených ližin ve směru požadovaného pohybu a zpětný 

chod válců po zatížení ližin nadpoloviční vahou zakladače, jenž se projeví sunutím celého 

stroje. Vyrovnávací zařízení čtyř vzpěr (každá ližina má dvě vzpěry) zajišťuje souměrné 

a rovnoběžné posouvání ližin vůči dosedací desce (jeden konec vzpěry je ukotven přes čep 

na konstrukci hlavní stavby a druhý konec na konstrukci ližiny). Při kráčení je možné 

zakládání pouze kolmo na směr kráčení. 

Jednotlivé fáze kroku jsou: 

• spuštění ližin na terén, 

• předsunutí nezatížených ližin žádaným směrem, 

• sunutí stroje (zatížení ližin nadpoloviční vahou stroje), tato fáze se rozděluje na přítlak 

ližin a vlastní sunutí stroje (do všech válců se přivede předem nastavený „podpěrný 

tlak“ oleje), po dosažení podpěrného tlaku (hlídáno tlakovými spínači) se do 

zasunutých válců přivádí určité množství oleje a to samé množství oleje se odvádí 

z vysunutých válců (navenek se jedna pístnice vysouvá a druhá zasouvá), 

• dekomprese (tlak ze všech válců uniká přes malý průřez zpět do nádrže, HS plynule 

dosedne plnou vahou na terén bez velkého rázu, který by nastal při prudkém snížení 

tlaku ve válcích). 
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Tyto fáze kroku se opakují, pokud stroj nedokráčí na žádané místo, nebo je 

potřeba změnit směr kráčení. Po té následuje fáze zvedání ližin. 

Hydraulické zařízení VKP má tři základní druhy hydraulických obvodů: 

a) hydraulický obvod vysokotlaký (silový)   6 x 75 kW 

b) hydraulický obvod plnící     6 x 18,5 kW 

c) hydraulický obvod ovládací     2 x 2,2 kW 

Kromě toho jsou ještě: 

d) obvod sběru průsaků      2 x 1,1 kW 

e) pomocný přečerpávací obvod    1 x 2,2 kW 

Elektrohydraulické ovladače rozvádějí řídící tlak k jednotlivým rozvaděčům (tyto 

rozvaděče jsou ovládané napětím 24 V). Řídícím tlakem se přestavují šoupátka  

v sekcionálních rozvaděčích (tyto rozvaděče rozdělují vysoký tlak z hlavního 

hydrogenerátoru k jednotlivým válcům). Kráčení probíhá v režimu automatickém, nebo 

ručním. V ručním režimu ovládání kráčení se provádí vyprošťování zabořeného stroje, 

zkoušky podpěrných tlaků, zvedání stroje, zkoušky elektrohydraulického obvodu. 

Startovací teplota PHG + HHG je 10° C. Pokud je teplota nižší zapnou se pouze 

PHG a nastává ohřev oleje jen těmito hydrogenerátory. Po dosažení teploty oleje 10° C se 

čerpadla automaticky vypnou a provede se znovu zapnutí kráčení. Hydraulický obvod se 

skládá ze šesti hnacích bloků, rozdělených do dvou samostatných skupin po třech blocích, 

kde levá skupina pohání hydraulické válce A1 a B1 s ližinou L1 pod protizávažím a pravá 

skupina plní tutéž funkci u hydraulických válců A2 a B2 s ližinou L2 pod výložníkem [1]. 

Pomocná zařízení. 

Na konstrukci věže je upevněn konsolový jeřáb o nosnosti 5 t. Pod protiváhou je 

umístěn kladkostroj o nosnosti 5 t. Na konstrukci vzpěry je umístěn další kladkostroj 

o nosnosti 2 t. 
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Kompresorová stanice dodává stlačený vzduch pro přetěžovací spojky otoče 

a nářadí na stlačený vzduch (sbíječka, utahovačka…). 

1.1.2 Spojovací most 

Spojovací most je dlouhý 75 metrů, přebírá rubaninu ze shazovacího vozu nebo 

pasového vozu prodlužovacího a přes středovou jímku jí předává na výložníkový pas. 

Délka spojovacího mostu umožňuje při přestavbě pasového dopravníku přesun PD o tzv. 

krok, který měří 140 metrů. 

Spojovací most je příhradové konstrukce. V ose otáčení hlavní stavby ZP je 

jedním bodem zavěšen na dutém čepu a kluzném ložisku, druhým bodem je podepřen přes 

vozík na konstrukci vnější opěry MKP (vozík může pojíždět po dráze 3 m dlouhé, která 

umožňuje vyrovnávat rozdíl v kráčení mezi oběma podvozky). 

Mezi vozíkem a konstrukcí vnější opěry je kulová dráha ø 4 m, která umožňuje 

natáčení SM vůči MKP. 

Na příhradové konstrukci SM je uložen spojovací pas. Horní větev pásu je nesena 

válečky girlandového provedení. Spodní větev je nesena a zároveň stírána opěrnými 

kladkami (šnekovými válci). 

V horní části SM je hnací buben s dvěma pohony. Převodovky jsou nasunuty na 

hladkou hřídel hnacího bubnu. Hnací moment z převodovek je přenášen přes rozpínací 

kroužky na hřídel hnacího bubnu. Na převodovce je přišroubován rám, na kterém je 

namontován motor 6 kV a brzda pohonu. Konec rámu je ukončen čepem, který je uložen 

v domku přišroubovaném na OK kruhového nosníku SM (šrouby domků je nutné 

kontrolovat každou směnu, při jejich prasknutí by došlo k utržení pohonu a pádu pohonu 

okolo osy hřídele hnacího bubnu). Toto uchycení pohonu umožňuje vyrovnávat prohnutí 

dlouhé hřídele hnacího bubnu SP způsobené napnutím SP. 
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V dolní části SM je v OK uložen výsuvný rám, který nese celou násypku 

spojovacího pasu s vratným bubnem. Vratný buben funguje též jako regulační buben. 

Vysouváním rámu je napínán spojovací pás. 

Prokluz SP je hlídán elektronicky, kde čidlem 1 se snímají otáčky vratného bubnu 

a čidlem 2 otáčky vstupní hřídele levé převodovky SP. Tyto otáčky se v řídícím systému 

porovnávají. Při 10% prokluzu se SP za 10 vteřin zastaví, při 15% prokluzu se SP zastaví 

ihned. Napínací síla SP je v rozmezí 21-80 kN. Při poklesu napínací síly pod minimální 

mez dojde k zastavení SP. 

Nad středním přesypem je umístěno čidlo, které při zahlcení přesypu 

přepravovaným materiálem zastavuje chod SP. 

Malý kráčivý podvozek se může pohybovat všemi směry v závislosti na směru 

kráčení hlavního podvozku. 

 

Obrázek 2: Malý kráčivý podvozek        M. Turek 
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Konstrukční řešení kráčení MKP ø 10 m se skládá především z duté kuželové 

vnější opěry s mezikruhovou dosedací plochou a z vnitřní opěry s kruhovou dosedací 

plochou ø 6,5 m. Na ní spočívají dvě přímé kulové dráhy s konstrukcí ocelového roštu. Na 

roštu a v prostoru mezi opěrami jsou uchyceny pohybové a stabilizační hydraulické válce 

s hydraulickým zařízením. Na ozubeném věnci jsou zavěšeny dva pohony směrování. 

Opěry kráčivého podvozku se mohou oproti sobě navzájem zvedat, posouvat 

a natáčet. 

Za účelem směrování je uvnitř na mezistropě ocelové konstrukce vnější kuželové 

opěry přivařen kruhový ozubený věnec. Po tomto věnci pojíždějí dva zavěšené pohony 

obsahující převodovou skříň poháněnou rotačním hydromotorem. Z vozíku směrem dolů 

vyčnívají vodící tyče (šavle) procházející oky upevněnými na ocelovém roštu podvozku – 

v ose sunutí. Při směrování pojíždějí tyto pohony po obvodu ozubeného věnce a pomocí 

vodících tyčí otáčejí zvednutou vnitřní opěrou s válcem posuvu a kolem osy centrálně 

uloženého válce zdvihu. Na ozubeném věnci jsou též posuvně uchyceny pístnice čtyř 

hydraulických válců vyrovnávacího zařízení. Spodní úchyty těchto stabilizačních válců se 

nacházejí v rozích ocelové konstrukce čtvercového roštu podvozku. 

Vnitřní opěra je k roštu upevněna prostřednictvím dvou rovnoběžných 

přímočarých kulových drah a to v místě pod jeho dvěma vnějšími podélníky. Uprostřed 

roštu je uchyceno těleso hydraulického válce posuvu a nad tímto válcem je pomocí dvou 

čepů do roštu uchycena kulová pánev válce zdvihu. 

V prostoru roštu je též umístěno celé hydraulické zařízení (hydrogenerátory, nádrž 

na 720 litrů OTH, panelové rozvaděče s elektromagnety, rozvody). 

Kráčivý podvozek je ovládán dálkově. Dálkové ovládání hydraulického zařízení 

umožňují elektrohydraulické rozvaděče s elektromagnety na stejnosměrný proud o napětí 

24 V. Proti chybné funkci je hydraulické zařízení chráněno automatickým řídícím 

systémem napojeným na příslušná čidla. 
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Kráčivého pohybu se dociluje střídáním těchto fází kroku: 

1. zvednutí vnitřní opěry, 

2. předsunutí vnitřní opěry v žádaném směru, 

3. zvednutí vnější opěry (stroje), 

4. sunutí vnější opěry (stroje) po přímé kulové dráze, 

5. spouštění vnější opěry, které po dosednutí na zem přechází automaticky na 

zvedání vnitřní opěry. 

Změna směru kráčení se provede takto: 

1. zvedne se vnitřní opěra, 

2. vystředí se vnitřní opěra, 

3. na jeden okruh se provede natočení vnitřní opěry (ruční ovládání) do nového 

směru kráčení. 

Kráčení lze provádět ve dvou režimech: 

1. automatický režim, 

2. ruční režim, 

3. místní ovládání - pouze pro zkoušení po opravách. 

Startovací teplota oleje pro plnící hydrogenerátory je 0° C. Pokud je teplota nižší 

(po delší odstávce v zimním období) musí se olej v nádrži zahřát na 0° C pomocí 

kaloliferu. Po dosažení 0° C se zapne pouze jeden plnící hydrogenerátor a ohřívá se olej na 

10° C. Během ohřevu se chod plnících hydro-generátorů střídá. Startovací teplota oleje pro 

HHG je 10° C. 

Při teplotě 40° C se zapínají automaticky ventilátory chladičů, při poklesu teploty 

na 35° C se sami vypnou. Při transportu se po dosažení teploty 55° C doporučuje kráčení 

přerušit, nechat zvednutou vnější opěru a ponechat střídavě v činnosti pouze plnící 
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hydrogenerátory. Tak je zajištěno nejrychlejší chlazení oleje. Maximální teplota oleje je 

60° C. 

ŘS hlídá všechny důležité parametry. Pokud po spuštění plnících HG do 10 vteřin 

není dosažen plnící tlak 1,2 MPa nastává jejich automatické vypnutí. Pokud poklesne 

plnící tlak pod stanovenou mez na dobu delší, než 2 vteřiny nastává havarijní zastavení 

pohybu a vypnutí všech HG. Za normálních okolností je vypnutí plnících HG zpožděno, 

aby byl umožněn doběh HHG. Plnící tlak udržují přepouštěcí ventily, ke kontrole plnícího 

tlaku slouží manometr a tlakový spínač. 

Řídící tlak - po spuštění plnících HG se začnou nabíjet akumulátory řídícího tlaku 

A5 a A6. Jejich ochranný pojistný ventil je nastavený na hodnotu 2,5 MPa. Řídící tlak 

slouží k přestavování šoupátek hlavních hydraulických rozvaděčů. Ke kontrole řídícího 

tlaku slouží manometr MA12 a vysílač tlaku VT10. K tomuto obvodu je také připojen 

ventil UV3, který slouží k odpuštění tlaku při opravách. 

Hlavní hydrogenerátory jsou sedmi pístové, vysokotlaké a pracují v těchto 

režimech: 

1. Po spuštění pracují ve volnoběžném režimu (výstupní hrdla se propojí se 

vstupními a olej cirkuluje, aby se nepřehřál, vymění se asi 15 litrů za minutu). 

2. Při zvedání některé z opěr, nebo sunutí a směrování pracují 

v hydrogenerátorovém režimu (vysoký tlak se nachází na výstupních hrdlech). 

3. Při spouštění zvednuté opěry, nebo při sunutí s kopce dolů, pracují 

v rekuperačním režimu (vysoký tlak se nachází na vstupních hrdlech). HG přechází do 

hydromotorické funkce - zvyšuje otáčky elektromotoru do oblasti mírně nadsynchronních 

otáček, z elektromotoru se stává generátor s kotvou nakrátko buzený ze sítě. V tomto 

režimu elektromotor zabraňuje dalšímu zvýšení otáček, čímž je zabezpečena kontrola 

rychlosti spouštění opěry. 
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Spouštění a zvedání vnitřní opěry se provádí vždy pouze pomocí jednoho HHG 

(druhý je ve volnoběžném režimu). Obou HHG se využívá pro zvedání, spouštění stroje 

(vnější opěry) a pro sunutí. K centrálnímu rozvodu se vždy připojí nejdříve spotřebič  

a potom HG. 

Směrování vnitřní opěry se provádí pouze v ručním režimu ovládání z kabiny K2. 

Vnitřní opěra se nadzvedne nad zem, vystředí, zvolí se chod jednoho HHG. Pohyb 

směrování je omezen PKS a BKS směrování. 

Pro otáčení vnější opěry (nutné pro vyrovnání kabelové smyčky MKP vůči SM) 

platí zvýšená opatrnost. Řidič SM při kráčení průběžně sleduje natočení vnější opěry vůči 

SM. Natažení smyčky brání tahový BKS, který vypne všechny pohyby. Pro vyjetí z této 

polohy je zapotřebí další pracovník, který na ochoze u rozvodny 500 V na SM musí 

zmáčknout tlačítko debloku kabelové smyčky a sleduje, zda řidič SM sjíždí z BKS 

správným směrem. 

Před vlastním kráčením, po každém směrování a při delším kráčení musí řidič SM 

pomocí pomocného HG P5 dobít vyrovnávací systém vyrovnávacích válců PHM3 až 

PHM6, (je v činnosti pouze při zvedání vnější opěry) tlakem 5 MPa. Pokles vyrovnávacího 

tlaku je hlídán ŘS a je signalizován jako porucha. 

Pístnice vyrovnávacích vzpěr se při zvedání vnější opěry opírají přes kameny 

o ozubený věnec a zabraňují klopnému momentu vnější opěry. Toto zařízení má za úkol 

zvedat vnější opěru rovnoměrně vůči vnitřní opěře. Po ukončení kráčení ustaví řidič SM 

opěry do takové polohy, aby v hydraulických válcích byl co nejmenší tlak [1]. 

1.1.3 Příslušenství 

Příslušenství k zakladači jsou dva kabelové vozy a olejárna.  

Kabelový vůz slouží k navíjení a odvíjení napájecího kabelu 6 kV a umožňují 

zásobovat zakladač elektrickou energií plynule a bez přerušení při báňských postupech 

stroje. Na každém kabelovém voze je navinuto 1000-1500 metrů kabelu typu 6-CHCU 
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3×120+3×16, který zajišťuje dostatečnou mechanickou odolnost pro vlečné kabely 

napájení velkostrojů.  

Podvozek KV je housenicový. Každá housenice má samostatný pohon. Pohon 

sestává z motoru na 500 V o výkonu 35 kW, malé převodovky a velké převodovky. 

Výstupní otáčky malé převodovky jsou přenášeny řetězovým převodem (triplex) na vstup 

velké převodovky. Na výstupu velké převodovky je pastorek, který pohání ozubené kolo, 

na jehož hřídeli je turasové kolo pohánějící housenicový pás. Housenice je tvořena 

vlastním housenicovým pásem, hnacím turasovým kolem, napínacím kolem s napínáním, 

pojezdovými kladkami, a podpěrnými kladkami horní větve pásu.  

 

Obrázek 3: Kabelový vůz 6 kV pro zakladač      M. Turek 

Na svařenci ocelové konstrukce podvozku je přivařena konstrukce držení 

kabelového bubnu ve tvaru dvou písmen „X“. Mezi nimi je na pouzdrech uložen kabelový 

buben. Kabel je navinut na kabelovém bubnu max. ve dvou vrstvách. V ose bubnu je 

umístěn kroužkový sběrač umožňující přenos napětí při otáčení kabelového bubnu. 
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Z kroužkového sběrače je napětí vedeno VN kabelem přes kabelový prověs do připojovací 

bedny na SM. Kabelový vůz je napájen napětím 500 V ze SM, dále je vybaven 

dieselagregátem, který umožňuje samostatné napájení napětím 500 V při přestavbě 

kabelové trasy, kdy se kabelový vůz odpojí od SM.  

Olejárna je příruční sklad olejů na ližinách a přemisťuje se za pomocí dozeru. 

Skladují se v ní tuky a oleje pro mazání stroje a použité tuky a oleje určené k odvozu na 

ekologickou likvidaci. Je vybavena potřebnými hasebními prostředky a absorpčními 

látkami pro případ havárie. 

1.1.4 Závady malého kráčivého podvozku 

Nejzávažnější závadou MKP je únik oleje, zvláště jeho dopad na životní prostředí. 

V nádržích malého kráčivého podvozku je 720 litrů hydraulického oleje. Pracovní plošina 

zakladače bývá odvodněna rýhami, pomocí kterých se srážková voda gravitací stahuje do 

čerpací stanice na dno lomu. Odtud se čerpadly pomocí výtlačných řádů vypouští do 

recipientu. Tím by mohlo být ovlivněno velké množství povrchových vod. Proto je hladina 

oleje hlídána plováky. V případě menších úniků je MKP vybaven sběrnými vanami 

a pomocným čerpadlem pro odčerpání těchto úniků. 

Další závažnou poruchou je značné mechanické namáhání roštu MKP. Toto 

namáhání vede až k prasklinám roštu. Vnitřní opěra se v minulosti již vyměňovala, 

nicméně v současné době nese opět známky opotřebení. Opravy prasklin roštu jsou 

náročné na provedení, protože se pracovníci musí pohybovat v těsném uzavřeném 

prostoru.  

Vzhledem k použití otevřeného ohně (broušení a svařování) v uzavřených 

prostorách a množství hydrauliky a el. zařízení uvnitř MKP musí tyto opravy probíhat 

pouze za trvalé asistence podnikové hasičské jednotky. Je běžné, že na vyžádání vedoucího 

práce, vyplní hasiči místa, kde se nepracuje, preventivně požární pěnou. 
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Obrázek 4: Asistence hasičů při opravách prasklin MKP     M. Turek 

Zatímco praskliny disku je možno opravovat plánovaně při odstávkách, tak 

poruchy kabelového vedení odstavují zakladač a tím i celou technologii z provozu. Ve 

spojitosti s MKP se jedná hlavně o zlámané vodiče v kabelovém průvěsu mezi rozvodnou 

na SP a vlastním MKP. V tomto svazku jsou vedeny jak ovládací vodiče zajišťující 

správnou logiku ovládání čerpadel, elektromagnetických ventilů a zpětnou kontrolu polohy 

od koncových vypínačů, tak i silové napájení 500 V k čerpadlům. Právě zlomy ovládacích 

kabelů odstaví technologii na dlouhou dobu, neboť v množství vodičů a složitosti zařízení 

se porucha hledá velmi obtížně. Zvláště pak, když vlivem nedokonalého přerušení vodiče 

v průvěsu, se chvíli vyskytuje a chvíli ne. Z důvodu lepší identifikace poruchy si obsluha 

vyrobila v MKP kontrolní skříň, která poruchy indikuje. 

Mezi nepříjemné provozní stavy patří nalepení disku a vnější opěry rozbahněným 

materiálem nebo materiálem namrzlým. Nálepy v lepším případě zkracují délku kroku, 

v horším jej zcela znemožní. Prevence proti nálepům je vyhřívání vnější opěry 

přímotopnými tělesy. Disk se ohřívá kalorifery a teplem vyvíjeným instalovaným 
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zařízením. Pokud vyhřívání nepomůže, musí se nálepy odříznout od konstrukce ocelovým 

lanem za pomoci dozeru.  

 

Obrázek 5: Zakončení kabelového průvěsu v MKP      M. Turek 

1.2 Popis pásového vozu zakládacího s důrazem na podvozek 

Ostatním provozovatelům ZP 6600 se osvědčilo vyměnit hydraulický podvozek 

MKP za podvozek housenicový z pásového vozu. 

Pásový vůz je používán k přepravě skrývky a uhlí. Lze jej vložit mezi dobývací 

stroj a pásovou linku pro dosažení širšího záběru, pro těžbu ze zahloubení a těžbu pro 

prodloužení řezu nebo vytvoření zátinky. Je použitelný jako spojovací nebo rozdělovací 

článek mezi pásovými linkami. Na výsypce může sloužit pro propojení mezi shazovacím 

vozem nebo poháněcí stanicí koncového pásového dopravníku a pásovým zakladačem. 

Může být také použit jako zakladač. Lze napojit na sebe dva pásové vozy. Vsazení 

pásového vozu do dopravního systému na výsypce umožňuje sypání širší pláně nebo 
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předsypání delší pláně pro prodloužení zakládacího pásového dopravníku. Pásový vůz 

může být použit v součinnosti s kolejovou dopravou. Při nakládání na kolejovou dopravu 

musí být vybaven klapkou na konci vykládacího výložníku. Při nakládání na pásový 

dopravník může být vybaven klapkou nebo jen srážecím štítem [2].  

Pasový vůz se skládá z těchto hlavních konstrukčních prvků: Housenicový 

podvozek, otoč pásového vozu, nakládací výložník, vykládací výložník. Jelikož 

předmětem této práce je přestavba podvozků, uvedu zde pouze technická data podvozku: 

Celková hmotnost (t)     280    

Rychlost pojezdu (m.h-1)    360    

Osová rozteč turasů (mm)    8500    

Šíře housenic (mm)     2100    

Max. stoupání při transportu    1 : 6    

Max. stoupání při těžbě    1 : 20   

Housenicový podvozek slouží k přemísťování pásového vozu jak při práci, tak  

i k transportu, nese otočnou část pásového vozu. Je proveden jako dvouhousenicový 

s pevným rámem a individuálním pohonem housenic.  

Ocelová konstrukce podvozku je svařovaná, stavebnicového provedení, 

sestávající z levého a pravého nosiče housenic lícovanými šrouby. Nosič housenic je 

vyobrazen v příloze č. 1. Každá housenice je poháněna samostatně prostřednictvím 

poháněcí jednotky, umístěné z vnější strany nosičů housenic. Poháněcí jednotka sestává 

z asynchronního motoru 68 kW, 500 V, pružné spojky, čelisťové brzdy a zavěšené 

kuželočelní převodové skříně uložených na společném rámu. Pohon je na jednom konci 

podepřen na konzole vytvořené na nosiči housenic, na druhém pak uložen prostřednictvím 

duté hřídele převodové skříně na předlohové hřídeli turasů. Brzda je ovládaná 

elektromagnetickým přímočarým motorem tzv. elhou. Odbrzdění elhy je kontrolované 

indukčním čidlem a jeho výstup je zpracován v řídící jednotce. Tím je zajištěno, že dojde 

k zastavení motorů pojezdu při poruše brzdy. Zatáčení se provádí zapnutím pouze jednoho 
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pohonu. Pojezdové kladky, podpěrné kladky, hřídele turasů a ozubených převodů jsou 

uloženy v kluzných ložiscích centrálně mazaných mazacím přístrojem umístěným na 

příčníku podvozku. Napínání housenicových pásů je prováděno pomocí šroubů 

a usnadněno pomocí hydraulického válce napínacího agregátu.  

 

Obrázek 6: Střední část PVZ 1800        M. Turek 

Šířka housenicových pásů je 2100 mm, rozteč pásů 8000 mm a osová vzdálenost 

turasů je 8500 mm. Synchronizace otáček obou elektromotorů není provedena. Obě 

převodové skříně mají samostatné olejové mazání, které je provedeno nuceně oběhovým 

čerpadlem. K dosažení potřebného převodu pro získání požadované rychlosti jsou mezi 

převodovou skříň a turas zařazeny ještě dva páry ozubených čelních kol. Ocelovou 

konstrukci podvozku tvoří nosiče housenic a příčník, který nese spodní část axiálního 

ložiska otoče a tím také celou horní stavbu. Nosiče housenic jsou svařované, 

polozavřeného průřezu. Příčník je pak uzavřený truhlík. Spojení příčníku s oběma nosiči 

housenic je provedeno lícovanými šrouby. Podvozek je vybaven centrálním mazáním 

všech třecích ploch, jimiž jsou mazána především kluzná ložiska pojezdových kol [5] [6]. 
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1.2.1 Závady housenicového podvozku PVZ 

Housenicový podvozek při provozu PVZ nevykazuje téměř žádných 

mechanických poruch a vzhledem k jeho jednoduchosti a absenci látek zamořujících 

životní prostředí nehrozí jeho ohrožení. Relativně jednoduchá je i elektroinstalace a z toho 

vyplývá i její bezporuchovost. Pasové vozy pracují často na hranici parametrů daných 

výrobcem a v těžkém rozbředlém podloží, ale jejich podvozky jsou bezporuchové. 

1.3 Technické srovnání podvozků 

Jediná větší nevýhoda housenicového podvozku je jeho elektrický příkon. Jak je 

patrné z tabulek 1 a 2 na straně 20, je instalovaný příkon elektromotorů dvaapůlkrát větší 

než u kráčivého podvozku. Tuto nevýhodu ale vyrovná větší rychlostí pojíždění. Vzhledem 

k tomu, že zakladač bude kráčet stále stejně rychle, nemůže jet podpěra spojovacího mostu 

plynule. Celková spotřeba elektrické energie bude tedy ve výsledku stejná. Zvětšený odběr 

elektrické energie nebude problém pokrýt, přívod do rozvodny spojovacího mostu je 

dostatečně dimenzován. 
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Tabulka 1: Výkon elektromotorů podvozku PVZ 

Spotřebič Výkon 
[kW] 

Počet 
kusů 

Celkem 
[kW] 

Hlavní elektromotor 68 2 136 

Brzda 0,35 2 0,7 

Olejové mazání převodovky 1,1 2 2,2 

Tukové mazání podvozku 0,75 1 0,75 

CELKEM 139,65 kW 

 

Tabulka 2: Výkon elektromotorů podvozku MKP 

Spotřebič Výkon 
[kW] 

Počet 
kusů 

Celkem 
[kW] 

Hlavní hydrogenerátor 22 2 44 

Plnicí hydrogenerátor 4 2 8 

Pomocný hydrogenerátor 2,2 1 2,2 

Chladič 0,75 2 1,5 

Mazání podvozku 0,37 1 0,37 

CELKEM 56,07 kW 
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Při srovnání podvozků zjistíme, že housenicový je jednodušší a tím i méně 

poruchový než kráčivý. U housenicového se téměř nevyskytují poruchy. S tím souvisí  

i jednodušší ovládání a tím i menší nároky na řídící systém. Oproti tomu kráčivý podvozek 

je značně složitý na seřízení a kontrolu provozních stavů. Proto je nainstalováno daleko víc 

koncových spínačů, tlakových snímačů a hydraulických rozvaděčů, šoupátek, kohoutů, 

ventilů a jiných ovládacích prvků. Srovnání jsem provedl v tabulce 3. 

 

Obrázek 7: Odkrytý nastrojený podvozek MKP     M. Turek 

Měrný tlak na podložku se při výměně sníží, což je pro provoz přínosné. Plocha 

vnitřní opěry je 33,5 m2. Plocha obou housenic dosedající na podložku je 36 m2. Z toho je 

zřejmé, že po výměně bude měrný tlak na podložku menší než dosavadních 0,07 MPa.  

Nový podvozek bude po výměně při přestavbách také více než třikrát rychlejší. 

Kráčivý podvozek může měnit směr na místě zvednutím vnitřní opěry a jejím 
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nasměrováním do požadovaného směru. Housenice mění směr zastavením jedné na místě 

a pojezdem druhé. Pro vyrovnání této nevýhody proti kráčivému podvozku je možné pro 

snazší manévrovatelnost housenicemi pojíždět v tzv. kontra režimu. Jedna pojíždí vpřed  

a druhá vzad, čímž se velice rychle mění jejich směr. 

Značný rozdíl je v použitém množství ropných látek u obou podvozků. 

V kráčivém podvozku je hydraulický olej použit jako médium vyvolávající pohyb stroje, 

proto je jeho množství značné. Celkový obsah použitého oleje je 720 litrů. Dále je ještě pro 

mazání kluzných částí použito tukové mazání. U housenicového podvozku se používá 

olejová náplň o objemu 2×75 litrů v převodovkách pojezdů. Tato náplň je v utěsněné 

převodové skříni a mění se v pravidelných intervalech při roční revizi stroje. Pro mazání 

kluzných ložisek hřídele pojezdu je použito tukového mazání. Toto mazání je 

ztrátové, a proto musí být zajištěna jeho bezvadná funkce a seřízení tak, aby nedocházelo 

ke zvýšené zátěži životního prostředí. 

Vysoké nároky na upravenost pracovní plošiny zakladače podporuje také nízký 

zdvih MKP. Maximální zdvih vnější opěry je pouze 0,29 m, pracovní výška zdvihu je 

dokonce jen 0,26 m. 
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Tabulka 3: Porovnání podvozků kráčivého a housenicového 

 Podvozek MKP Podvozek PVZ 

Počet koncových vypínačů 21 12 

Počet snímačů tlaku 16 2 

Počet hydraulických ovládacích prvků 44 0 

Množství olejové náplně 720 [l] 150 [l] 

Rychlost pohybu 110 [mh-1] 360 [mh-1] 

Plocha vnější/vnitřní opěry vs. housenic 30,16/33,5 [m2] 36 [m2] 

Spotřeba el. energie 56,07 [kW] 139,65 [kW] 
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2 Technologický postup výměny 

Výměna podvozku se provede ve třech fázích. V první fázi se připraví 

housenicový podvozek z PVZ. Tato příprava se provede v předstihu před vlastní výměnou, 

tím se sníží čas odstavení stroje potřebný pro výměnu na minimum. Ve druhé fázi se 

demontuje současný kráčivý podvozek spojovacího mostu. Ve fázi třetí se nový 

housenicový podvozek namontuje na spojovací most. 

2.1 Demontáž housenicového podvozku z PVZ 

Housenicový podvozek se z úsporných důvodů použije z odstaveného pasového 

vozu, který je určen k rozebrání. Původně byl nasazen na lomu Družba, vzhledem 

k báňsko-technologickým změnám už nebude v budoucnu potřeba a proto se nepotřebné 

komponenty, kromě podvozku, sešrotují. 

Postup demontáže bude probíhat takto: 

• Podepře se vyvažovací výložník. Tím se zajistí stabilita stroje při demontáži 

vykládacího výložníku. 

• Demontuje se vykládací výložník. 

• Ze stroje se snese protizávaží z vyvažovacího výložníku a rozvodny vysokého 

a nízkého napětí včetně transformátoru 6000 V/500 V. 

• Demontuje se nakládací výložník včetně pohonů. 

• Demontují se ocelové konstrukce plošiny pod rozvodnou a protizávaží, pod 

kabinou a pod horní lávkou u lanových kladek. 

• Demontují se schody k rozvodně a ke kabině obsluhy. 

• Demontuje se střední sloup se vzpěrami. 

V této fázi zůstává podvozek a otočná deska. Vzhledem k neupotřebitelnosti 

otočné desky jako náhradního dílu doporučuji pro snazší oddělení ložiska PLC její 

rozřezání. Následně je nutné oddělit jednotlivé housenice od portálu. 



Bc. Martin Turek: Výměna kráčivého podvozku spoj. mostu ZP 6600 za housenicový 

2014  25 

 

2.2 Demontáž kráčivého podvozku ze ZP 6600 

Pro výměnu podvozku se provede podepření spojovacího mostu hydraulickými 

zvedáky (2 ks o nosnosti 100 tun jeden) dle výkresu z přílohy č. 2. Stroj musí být při 

podpírání situován v montážní poloze, bez zatížení zeminou a bez náklonů. Povolená 

vodorovná odchylka je ± 30´. S kráčivým podvozkem se odkráčí zpod spojovacího mostu 

následujícím postupem: 

• Pod volným koncem pojezdové dráhy podvozku směrem k závěsu spojovacího mostu 

se postaví pomocné opěry pro dva hydraulické zvedáky o minimální nosnosti cca 100 

tun. Pomocné opěry mají výšku cca 3 m a opěrnou plochu cca 4 m2 pokud je podpírání 

prováděno na běžném terénu s nosností cca 2,5 kp.cm-2, tj. 25 tun.m-2. V případě 

zpevněného montážního místa je možné opěrnou plochu snížit dle povolené únosnosti. 

Pokud je na konstrukci demontovatelná zarážka, provede se demontáž zarážky 

pojezdové dráhy a ustaví se hydraulické zvedáky do příslušné polohy naznačené na 

výkrese. V případě, že úprava konstrukce pro podpírání není provedena, je nutné detail 

zesílení pro podpírání zobrazené na výkrese na konstrukci doplnit. 

• Po nakráčení podvozku spojovacího mostu do maximální vzdálenosti od osy otáčení 

stroje se válcem zdvihu podvozku zvedne nosná konstrukce spojovacího mostu do 

maximální výše. Provede se podepření hydraulickými zvedáky tak, aby se převzalo 

celé zatížení, tj. spojovací most se nadlehčí pro další postup. 

• Po spuštění vnější opěry podvozku na terén se provedou nutné práce s odpojením 

elektroinstalací a s náhradním propojením, které musí mít takovou délku, aby se 

umožnilo vykráčení podvozku mimo konstrukci spojovacího mostu. Po těchto 

úpravách se s podvozkem opatrně vykráčí do montážního prostoru [7]. 

Protože je kráčivý podvozek použit u dalších strojů stejného typu, doporučuji po 

vykráčení podvozku demontovat důležité strojní díly a elektromotory pro další použití, 

nebo odprodej. Jedná se hlavně o: 

• elektromotory hlavních hydrogenerátorů, 

• hlavní hydrogenerátor, 

• plnící hydrogenerátory, 
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• posuvový válec, 

• válec zdvihu, 

• přímou kruhovou dráhu. 

Demontáž těchto dílů je podrobně popsána výrobcem stroje v doplňku provozních 

předpisů – Demontáž hlavních strojních dílů [8]. Přehledné schéma kráčivého podvozku je 

vyobrazeno v příloze 3.  

 

Obrázek 8: Oddělení vyrovnávacího vozíku od ložiska     M. Turek 

2.3 Montáž housenicového podvozku na ZP 6600 

2.3.1 Upgrade řídícího systému 

Protože současný řídící systém používaný na stroji je již zastaralý a zástavba 

nového podvozku do starého systému by byla složitá a také finančně nákladná, je potřeba 

před vlastní výměnou podvozků omladit řídící systém. Upgrade řídícího systému spočívá 

ve výměně počítače, který je umístěn v rozvodně spojovacího mostu v rozvaděči RD19, 
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ovládacího panelu obsluhy a výměně čidel vstupů. Právě tyto čidla se svojí konstrukcí  

a funkcí budou zcela lišit od původních. Přívodní kabely k čidlům budou stíněné typu 

CMFM. Do konstrukce kráčivého podvozku se zabuduje pomocný rozvaděč řídícího 

systému RD19a. Ten bude sloužit jako jednotka vzdálených vstupů a výstupů, nahrazuje 

dosavadní automat označený jako Apollo a spojení mezi jím a řídícím počítačem 

v rozvodně zajistí sběrnice ProfiBUS, realizovaná speciálním metalickým kabelem pro 

flexibilní uložení. Tomu se musí přizpůsobit i programové vybavení s novou logikou 

ovládání. Právě osazení kráčivého podvozku rozvaděčem RD19a následně značně 

zjednoduší výměnu podvozků.  

Výměna řídícího systému nebude mít vliv na silové zapojení stroje. K jeho 

ovládání budou nainstalovány v kabinách K1 a K2 dotykové obrazovky operátorských 

stanic InTouch s moderním operačním systémem. Grafický ovládací panel bude též osazen 

v rozvodně na hlavní stavbě i malého podvozku. Spojení hlavních částí řídícího systému 

zajistí optická síť ethernet.  

 

Obrázek 9: Ovládací panel InTouch v kabině K2, pracoviště obsluhy  M. Turek 
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Jelikož je výměna ŘS časově náročnou operací zásadně ovlivňující chod stroje, 

doporučuji její provedení v předstihu. Bylo by vhodné provést tento upgrade při roční 

revizi předcházející výměnu podvozku spojovacího mostu. Tím bude dosaženo jeho 

optimalizace a připravenost na výměnu podvozků. 

2.3.2 Postup při montáži 

Nosiče housenic zůstávají původní, projdou opravou, která zajistí jejich perfektní 

technický stav. Jde především o výměnu vadných housenicových článků, čepů vahadel 

a podpěrných rolen. Dále o kontrolu, případně opravu mazání dílů podvozku. Příčník mezi 

nosiči housenic se musí vyrobit nový. Jde o uzavřený truhlík, jehož rozměry jsou odlišné 

od původního portálu. Na tento nový příčník se navaří kruhový nosník pro původní 

kulovou dráhu. Původní také zůstane vyrovnávací vozík s vahadly a pojezdovými rolnami. 

Na podvozku se musí vyvést nové koryto vedoucí kabely pro elektrické zařízení. 

Z podvozku se vyvede mazání kulové dráhy. Horní trubka, přivádějící kabely z rozvodny 

na spojovacím mostě, zůstane původní. Nákres je uveden v příloze číslo 4. 

Povrchová úprava se provede nátěrem základní barvou a třemi vrstvami vrchní 

barvy. Nosné ocelové konstrukce a mechanizmy podvozku se natřou šedě, odstín 1010. 

Vyrovnávací vozík a vahadla zeleně, odstín 5300. Čela rotujících strojních částí se natřou 

červeně, odstín 8140. 

Po dokončení opravy se s podvozkem pomocí provizorního napájení a ovládání 

motorů najede do provozní polohy pod spojovací most a hydraulickými zvedáky se 

provede spuštění konstrukce spojovacího mostu na pojezdové kladky vahadla. Zpětně 

se namontuje zarážka pojezdové dráhy. 

2.3.3 Změny v elektroinstalaci 

Elektrizační soustava na zakladači je izolovaná. Ochrana před nebezpečným 

dotykovým napětím je provedena zemněním s hlídáním izolačního stavu.  Silové pojistky, 

stykače a pomocná relé budou umístěny v rozvodně spojovacího mostu. Jak je patrné 

z tabulky č. 3, je příkon elektromotorů nového podvozku 2,5× větší než u kráčivého. 
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Hlavní transformátor 3PE 6000 V/500 V/50 Hz na zakladači je dimenzován pro odběr 

1.000 kVA. Instalovaný výkon mimo kráčivý podvozek je 650 kW. Připočteme-li k němu 

odběr housenicového podvozku dostaneme nový celkový příkon zakladače 790 kW. 

Vzhledem k tomu, že zakladač je vybaven automatickou regulací účiníku, nebude ani přes 

zvýšený odběr nového podvozku transformátor přetěžován a nebude třeba změn v napájení 

rozvoden. Hlavní vypínač na spojovacím mostě je dimenzován na proud 400 A a nebude 

ho nutné měnit.  

 

Obrázek 10: Kabina obsluhy K2, rozvodna na spoj. mostě a MKP    M. Turek 

Veškeré nově tažené kabely budou uloženy v kabelových lávkách, nebo chráněny 

trubkou proti mechanickému poškození. Všechny původní vodiče v kabelovém průvěsu se 

vymění za nové. Na podvozek budou kabelovým průvěsem položeny silové kabely 

a sběrnice ProfiBUS. Protože v minulosti byl tento průvěs zdrojem poruch při zlomení žil 

kabelu, doporučuji ke spojení rozvodny a podvozku vhodný odolný kabel. Například 

ohebný kabel s pryžovou izolací pro velké zatížení typ NSSHOEU [9]. Ten se používá dle 

specifikace výrobce pro propojení mobilních zařízení a strojů při velmi vysokém 
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mechanickém zatížení v suchých a vlhkých prostorách, ve venkovním prostředí  

a v prostředí s nebezpečím výbuchu, zejména v dolech, kamenolomech a na staveništích. 

Kabely mohou být použity pro pevná připojení např. v provizorních stavbách nebo na 

staveništích a rovněž tak v dopravníkových systémech a strojích.  

Na podvozek se umístí podružný rozvaděč řídícího systému RD19a o rozměrech 

600×600×250 mm s minimálním krytím IP54. Tento rozvaděč bude sloužit pro 

komunikaci vstupů a výstupů z podvozku do řídícího systému. Jeho napájení bude 24 V 

stejnosměrných z rozvaděče RD19.  

Jednoduchost elektrických obvodů nového řešení podpěry spojovacího mostu je 

zřejmá z přílohy číslo 5, ve které je nakresleno jednopólové zapojení silových obvodů 

500 V. 

 

Obrázek 11: Realizace výměny podvozků na jiném stroji téhož typu         Prodeco, a.s. 
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3 Legislativa 

Nový housenicový podvozek je dle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti 

výrobků posuzován jako výrobek [10]. Musí tudíž splňovat nařízení tohoto zákona na 

bezpečnost, průvodní dokumentaci a označení výrobku. Výrobce dále musí splnit také 

povinnosti uložené při uvádění výrobku na trh. Nařízení vlády o technických požadavcích 

na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility č. 616/2006 Sb.[4] 

Na bezpečnost nově uváděného zařízení do provozu je kladen velký důraz. Proto 

musí splňovat mnoho norem, zákonů a nařízení vlády, mezi které patří i Nařízení vlády 

o technických požadavcích na strojní zařízení č. 176/2008 Sb. [11] Tento dokument 

specifikuje základní požadavky, které musí zařízení splňovat pro ochranu zdraví, 

bezpečnosti provozu a ochranu životního prostředí při uvádění na trh nebo do provozu. 

Specifické požadavky na zajištění bezpečnosti zařízení a ochraně zdraví v důlním 

provozu, které musí nový podvozek splňovat jsou uvedeny v zákoně č. 61/1988 Sb.  

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě [12]. Zde je uvedeno, že při 

hornické činnosti musí být dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu, jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí. Toho se dosáhne 

tím, že se smí používat pouze taková technická zařízení, která odpovídají předpisům  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Taková zařízení 

musí procházet odbornými prohlídkami a revizemi, které mohou provádět pouze k tomu 

oprávnění a odborně způsobilý pracovníci.  Dále je zde uvedena povinnost ČBÚ stanovit 

požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků vykonávajících hornickou 

činnost. Vzhledem k tomu, že se v našem případě jedná o vyhrazené technické zařízení 

elektrické, je organizace povinna zajistit, aby pracovník vykonávající obsluhu a údržbu 

podpěry spojovacího mostu dosáhl minimálně 18 let věku, byl zdravotně způsobilý, 

dostatečně kvalifikovaný a měl potřebnou praxi na stroji. 

Více podrobně řeší uvedení nového zařízení, nebo zařízení po zásadní změně 

vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
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[13] v části šesté – Elektrická a strojní zařízení. Před zahájením montážních prací musí být 

k dispozici projektová a výkresová dokumentace, která řeší bezpečné zajištění provozu 

a údržby s uvedením nejvýše přípustných provozních hodnot zařízení. Změny na zařízení 

musí být schváleny určeným pracovníkem a nemohou být provedeny takové změny, které 

by vedly ke zhoršení bezpečnosti práce a provozu. Jelikož se v našem případě jedná 

o elektrické zařízení, musí být v dokumentaci také uvedeny prostory a prostředí z hlediska 

ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem a určeno jejich krytí. Měřící 

přístroje, jako jsou manometry, voltmetry a ampérmetry, musí mít zvýrazněnou maximální 

hodnotu měřené veličiny. Dále musí být nový podvozek dostatečně stabilní, vyhovovat 

předpokládanému zatížení a po přerušení hnací síly zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

Musí umožňovat bezpečnou obsluhu, údržbu a čištění. Zařízení nesmí svým provozem 

způsobit požár a musí být zabezpečeno proti překročení nebo podkročení určených 

provozních hodnot, které by mělo za následek ohrožení bezpečnosti práce nebo provozu. 

Ovládání podvozku musí být řešeno tak, aby obsluha mohla v případě potřeby opojit celé 

zařízení od zdroje energie. Ovladač, který toto umožní, musí být obsluze snadno přístupný, 

dosažitelný z ovládacího stanoviště a dobře viditelný. Musí být také chráněn před 

náhodným ovládáním pádem horniny nebo předmětů. Sdělovače mimořádných situací 

musí být provedeny tak, aby jejich signály byly odlišeny od provozních signálů a okolního 

hluku. 

Dle vyhlášky ČBÚ číslo 26/1989 Sb. [13] je organizace povinna nahlásit na 

obvodní báňský úřad modernizaci, rekonstrukci nebo provedení podstatné změny 

velkostroje a to před jeho uvedením do provozu. Před uvedením do provozu musí stroj 

projít prohlídkou revizním technikem velkostrojů, přičemž budou provedeny veškeré 

funkční a montážní zkoušky. Díky novému typu podvozku a změně v ovládání musí 

organizace vypracovat nové pokyny pro obsluhu. V těchto pokynech zohlední nové 

požadavky na zajištění bezpečnosti práce a provozu. S těmito pokyny musí být 

prokazatelně seznámena obsluha, která musí být pro ovládání nového podvozku 

proškolena. 
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Požadavek na kvalifikaci obsluhy zůstává stejný, jako u podvozku kráčivého. 

Musí zde být zámečník nebo elektrikář, který absolvoval kurz pro řidiče podpěrného vozu 

v délce 40 hodin, má praxi při velkostroji nejméně 6 měsíců. 

Housenicový podvozek musí splňovat technické požadavky, které jsou uvedeny 

v ČSN 27 7015 – Stroje pro povrchové dobývání [14]. Tato norma platí pro projektování, 

konstruování a výrobu kolesových a korečkových rypadel, zakladačů a těch typů 

nakladačů, u nichž je nabíracím zařízením koleso a koncepce nosné konstrukce odpovídá 

koncepci kolesového rypadla, bez ohledu na to, zda jsou určeny pro povrchovou těžbu 

hornin nebo pro zemní práce, práce na skládkách apod. U strojů, jejichž typy byly 

schváleny podle dosud platných předpisů do užívání před vydáním této normy a budou se 

opakovaně vyrábět a/nebo se na nich budou provádět rekonstrukce nebo generální opravy, 

se úpravy do stavu odpovídajícího této normě provádějí tehdy, jsou-li realizovatelné bez 

zásadních zásahů do celkové koncepce stroje.  
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4 Závěr 

Mnou navrhované řešení podpěry spojovacího mostu zakladače ZP 6600 je 

konstrukčně jednodušší a to jak po stránce strojní tak i elektro než původní hydraulický 

kráčivý podvozek. Housenicový podvozek má oproti kráčivému méně pohyblivých dílů, je 

jednodušší na obsluhu a představuje menší ekologickou zátěž. 

Náhrada kráčivého podvozku podvozkem housenicovým, společně s dalšími 

opatřeními, prodlouží životnost zakladače ZP 6600 až o 25 let a současně zlepší jeho 

provozní vlastnosti. 

Housenicový podvozek je rovněž spolehlivější, rychlejší při přestavbách stroje, 

má levnější servis a delší životnost. Zdánlivý nedostatek větší špičkové spotřeby elektrické 

energie je kompenzován kratší dobou použití elektromotorů při přestavbách. 

Výměna podvozků je technicky proveditelná bez větších komplikací a s využitím 

většiny stávajících dílů. 

Jako další vylepšení této varianty pojezdu by mohlo být nahrazení původních 

převodovek pohonu housenic převodovkami šnekoplanetovými, tak jak je načrtnuto 

v příloze 6. Tím by došlo k zjednodušení přenosu kroutícího momentu z elektromotoru na 

hnací turas. 
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