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Seznam použitého označení 

Označení Jednotka Význam 

   

b [m] šířka třísky 

c [m] hloubka třísky 

Dk [m] průměr kolesa 

dmin [m] minimální potřebný průměr hřídele 

F01 [kN] rypný odpor 

F02 [kN] přítlačná síla 

F1 [kN] rozpojovací a třecí síly na břitech 

f1 [-] součinitel vnitřního tření 

F2 [kN] síla ke zvedání rozpojovaného materiálu 

f2 [-] součinitel tření horniny o ocel 

F3 [kN] síla k překonání tření horniny o otěrový prstenec 

F4 [kN] síla k překonání tření korečků o horninu 

Fb [kN] boční síla 

Fk [kN] tíha kolesa 

Fo [kN] obvodová síla 

FP [kN] odpor při přesouvání zeminy 

Fp [kN] tíha převodovky 

FR [kN] rozpojovací odpor, síla 

Fr [kN] radiální síla 

Fv [kN] tíha výložníku 

h [m] hloubka řezání, výška lávky 

H1 [m] kritická hloubka 

hk [m] kritická hloubka vylamování 

hz [m] výška zdvihu těživa do místa výsypu 

k [N·cm
-2

] měrná rozpojovací síla 

k1 [N·cm
-2

] specifický řezný odpor 

kD [-] dynamická bezpečnost 

kf [kN·m
-1

] měrný rozpojovací odpor hornin 

kp [-] koeficient plnění 

kS [-] statická bezpečnost 

kv [-] rychlostní součinitel 

m [-] exponent respektující způsob namáhání a materiál 

M1 [N·m] ohybový moment v horizontální rovině 

M2 [N·m] ohybový moment ve skloněné rovině 

mk [kg] hmotnost kolesa 

Mo [N·m] ohybový moment 

MoMAX [N·m] maximální ohybový moment 

MoMAX [N·m] maximální ohybový moment 

mp [kg] hmotnost převodovky 

mv [kg] hmotnost výložníku 

nk [min
-1

] otáčky kolesa 

Pc [kW] celkový výkon 

Pck [kW] výkon pohonu kolesa 
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Pzdv [kW] zdvihový výkon 

q [m
3
] objem výsypu 

qk [m
3
] objem korečku 

qm [m
3
] objem mezikruží 

Qt m
3
s.z·h

-1
 teoretická výkonnost 

Re [MPa] mez kluzu 

Rm [MPa] mez pevnosti 

s [min
-1

] počet výsypů 

st [m] tloušťka třísky v postupu stroje 

V [m
3
] objem nádoby, objem řešeného vzorku 

v [m·s
-1

] rychlost pohybu zeminy v pluhu 

V0 [m
3
] objem zkušebního vzorku 

vk [m·s
-1

] rychlost kolesa 

vmax [m·s
-1

] maximální rychlost 

zk [-] počet korečků 

α [°], [-] úhel hřbetu, teoretický součinitel koncentrace napětí 

α´ [-] konstanta vrubu 

β [-] úhel břitu 

βHe [-] vrubový součinitel 

δ [°] úhel řezu 

ε [-] koeficient odporu zeminy při pohybu po pluhu 

εvo [-] součinitel velikosti 

ηc [-] účinnost pohonu kolesa 

ηpo [-] součinitel jakosti povrchu 

μ [-] koeficient tření mezi pluhem a zeminou 

ρ [m] poloměr zaoblení 

σ [MPa] normálové napětí 

σDo [MPa] dovolené napětí v ohybu 

σo [MPa] ohybové napětí 

σox [MPa] mez únavy vrubované součásti 

σoc [MPa] základní mez únavy pro ohyb 

σocx [MPa] mez únavy vrubované součásti namáhané ohybem 

σoMAX [MPa] maximální ohybové napětí 

φ [°] úhel pohybu zrna při výsypu z kolesa 

φ1 [°] úhel vnitřního tření horniny 

ω [rad] úhlová rychlost 
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ÚVOD 

Koleso osazené korečky je hlavním dobývacím orgánem kolesových rypadel. 

Kolesová rypadla jsou značně komplikovaná zařízení, a proto bych se rád zaměřil kromě 

popisu koles i na kolesová rypadla včetně jejich dalších konstrukční části, které přímo 

souvisí s problematikou rozpojování a na konstrukci koles mohou mít vliv. 

Stejně tak bych do práce rád začlenil i analýzu rozpojování materiálu a technologii 

dobývání, protože nedílnou součástí problematiky je i geometrie břitu nástrojů a jejich 

vzájemné účinky se zeminou. Snahou je dostatečně obsáhnout zadané téma. 

V poslední části práce se zaměřím na návrh hřídele kolesa, jakožto i pevnostní 

výpočet, který by měl potvrdit, zda hřídel vyhovuje z hlediska dynamické bezpečnosti. 
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1  ANALÝZA PROCESU ROZPOJOVÁNÍ  

Na rozpojitelnost hornin mají vliv úložné poměry, mocnost vrstev, jejich směr a 

sklon vzhledem ke hloubení, hustota, rozpukání a stupeň zvětrání horniny. Dále je třeba 

brát v úvahu i vlivy klimatu, zvláště posuzuje-li se rozpojitelnost horniny s odstupem po 

delším časovém období nebo v období mrazů. 

Tabulka 1 Typické vlastnosti vybraných hornin[1] 

Hornina Objemová 

hmotnost 

rozpojené 

horniny 

n (kg.m
-3

) 

Objemová 

hmotnost 

rostlé 

horniny

r

(kg.m
-3

) 

Koeficient 

nakypření 

kn 

Koeficient 

zhutnění 

kz 

Vlhkost 

horniny 

v rostlém 

stavu 
(%) 

Čedič 1960 2900 1,47 0,7  

Hlína 1600 1920 1,2 0,8 22 

Jíl 1660 1909 1,15 0,9  

Písek vlhký 1840 2100 1,14 0,95 40 

Suchý písek 1420 1620 1,14  20 

Pískovec 1510 2400 1,6  18 

Štěrk  2020 2700 1,34 0,6  

Žula 1660 2750 1,65   

Vápenec 1540 2710 1,75   

 

Pro vhodnost nasazení strojního zařízení a potřebné technologie je proto potřeba vždy 

již předběžně určit rozpojitelnost hornin v místě těžby. 

Rozpojování hornin je ovlivněno třemi faktory, a to: 

1. Technologií práce 

2. Druhem a vlastnostmi horniny 

3. Parametry nástroje 
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1.1  Mechanické vlastnosti hornin 

Kypřitelnost 

Vlivem rozpojování dochází ke zvětšování původního objemu a ve stejném poměru i 

ke snížení objemové hmotnosti. Poměr objemu rozpojené (nakypřené) horniny k objemu 

horniny v rostlém stavu vyjadřuje koeficient nakypření kn. Jeho hodnota závisí na 

způsobu dobývání a druhu dobývané horniny, průměrná hodnota se pohybuje v rozmezí 

1,1-1,5. 

Tření horniny o ocel 

Tření horniny o ocel se vyjadřuje součinitelem tření horniny o ocel f2 (viz tab. 2), 

který je závislý na stavu obou kontaktních materiálů, rychlosti vnikání břitu do horniny, 

specifickém tlaku atd. Velikost tohoto tření ovlivňuje především efektivnost rozpojování.  

Tabulka 2 Průměrné hodnoty součinitele tření hornin o ocel f2[1] 

Ocel, stav povrchu Hornina 

hlinito-písčitá 

Křemičitý 

písek 

Hornina 

písčito-hlinitá 

Humus Stav 

horniny 

Leštěná ocel 0,45 0,526 0,63 0,45 vlhká 

Neopracovaná ocel 0,48 0,559 0,78 0,52 vlhká 

Leštěná ocel 0,33 0,445 0,36 0,36 suchá 

Neopracovaná ocel 0,41 0,471 0,50 0,43 suchá 

 

Smyková pevnost 

Při rozpojování dochází vlivem vnikání nástroje do horniny k narůstání prostorového 

stavu napětí. Po překročení mezní hodnoty, která odpovídá smykové pevnosti, dojde 

k usmýknutí odřezávané třísky. U soudržných hornin je smyková pevnost jiná než u 

hornin nesoudržných. 

U nesoudržných (písčitých) hornin závisí pevnost ve smyku na tření mezi zrny, které 

je dáno úhlem vnitřního tření horniny φ1 (viz tab. 3). Pro vyjádření pevnosti ve smyku τ u 

nesoudržných hornin se používá Coulombova rovnice ve tvaru: 
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                          [1.1] 

kde: 

  - normálové zatížení působící na plochu porušení [Pa] 

   -  úhel vnitřního tření horniny 

Tabulka 3 Průměrné hodnoty úhlů vnitřního tření    nesoudržných hornin[1] 

Popis horniny Nakypřený stav Ulehlý stav 

Jemné písky s oblými zrny 28
0
 35

0
 

Písky různorodé 32
0
 40

0
 

Písky různorodé ostrohranné 35
0
 45

0
 

Štěrk 35
0
 50

0
 

Smyková pevnost se u nesoudržných hornin neurčuje laboratorně, ale zjednodušeně 

podle úhlu přirozeného sklonu (viz tab. 4), který zhruba odpovídá úhlu vnitřního tření. 

Tabulka 4 Úhly přirozených sklonů horniny[1] 

Druh horniny Stav horniny Úhel přirozeného sklonu 

(°) 

Písek suchý 35 - 40 

Písek vlhký 40 

Písek mokrý 25 

Písčito-hlinitá hornina suchá 40 - 50 

Písčito-hlinitá hornina vlhká 30 - 40 

Písčito-hlinitá hornina mokrá 20 - 30 

Štěrk suchá 35 - 40 

Štěrk mokrá 25 

Smyková pevnost u soudržných hornin závisí na součiniteli vnitřního tření f1 a na 

kohezi (soudržnosti) horniny c. Je tedy závislá i na třecí síle mezi částicemi a normálním 

tlaku i na vnitřních soudržných silách. Velikost smykové pevnosti soudržných hornin se 

určuje laboratorně na smykových přístrojích. Pro smykovou pevnost soudržných hornin 

má Coulombova rovnice tvar: 

                                  [1.2] 
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kde: 

  - normálové zatížení působící na plochu porušení [Pa] 

   - součinitel vnitřního tření (viz tab. 5) 

c – soudržnost horniny (viz tab. 5) 

Tabulka 5 Hodnoty úhlů vnitřního tření a soudržnosti pro soudržné horniny[1] 

Popis horniny Úhel vnitřního tření 

 

Soudržnost c (°) 

Suché spraše 20 - 35 ( 0,1 - 0,3 ) . 10
5
 

Mokré jíly 1 - 3  

Vlhké jíly méně jak 25 ( 0,2 - 0,4 ) . 10
5
 

Suché jíly méně jak 28 ( 1 - 2 ) . 10
5
 

Pevné jíly 30 ( 3 - 5 ) . 10
5
 

1.2  Způsoby primárního rozpojování hornin: 

1)Mechanické rozpojování-nejrozšířenější způsob rozpojování. Pracovní nástroj 

působí přímo na horninu. Až 90% všech těžených hornin se dobývá právě mechanicky. 

Měrná spotřeba energie cca 0,05-0,3 kWh.m
-3

, pro těžbu hůře rozpojitelných hornin bez 

nakypření je potřeba i vyšších tlaků, což sebou nese i nárůst spotřeby na 3-4 kWh.m
-3

. 

Podle použité technologie lze mechanický způsob rozpojování rozdělit na: 

 Řezání-od horninového masivu je nožem odřezávána tříska horniny, 

používá se u strojů pro dobývací práce. 

 Vrtání-k rozpojování dochází v důsledku otáčení nástroje, jako proces 

rozpojování je vrtání zejména přípravnou fází u rozpojování odstřelem. 

 

2)Hydraulické rozpojování-využívá kinetické energie proudu vody pro rozpojování 

a nezřídka i vlastní dopravě těživa-tzv. hydromechanizační způsob. Nástroj, který provádí 

hydraulické rozpojování, se nazývá hydromonitor, při těžbě z vody se používá sacích 

čerpadel. Hydromonitor přivádí do místa těžby tlakovou vodu o vysoké rychlosti 
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(pracovní tlaky se pohybují mezi 0,6-1 MPa). Měrná spotřeba energie je u tohoto způsobu 

0,2-2 kWh.m
-3

. Asi 7% těžby probíhá hydraulickým způsobem. 

Na jednotku výkonu se jedná o relativně levné a nenáročné řešení, nevýhodou je 

vysoká spotřeba vody a velká závislost efektivnosti způsobu těžby na fyzikálně-

mechanických vlastnostech horniny.  

3)Explozivní rozpojování-využívá přetlaku plynu vzniklého explozivním 

prohořením třaskavin. Při výbuchu třaskavin dochází k vývinu vysoké teploty a tvorbě 

velkého objemu horkých plynů, které svým rozpínáním konají mechanickou práci. 

Používá se při rozpojování skalních masívů, popř. jako doplňkové rozpojování při 

kontinuální technologii dobývání. Spotřeba energie je 0,8-1,1 kWh.m
-3

. 

Do předem vyvrtaných otvorů se umístí nálože. Podle požadované technologie těžby 

se odvíjí i rozmístění jednotlivých náloží. 

 Ačkoli je samotný proces rozpojování časově krátký, předchází mu značné množství 

přípravných prací. V neposlední řadě je používání trhavin spojené s řadou přísných 

bezpečnostních předpisů a opatření. Podíl na celkovém dobývání je asi 2%. 

4)fyzikální rozpojování-použití ultrazvuku, vysokých teplot nebo vibrací k porušení 

povrchové vrstvy na drobné částice. 

5)chemické rozpojování-převedení těživa do tekutého nebo plynného stavu. 

Fyzikální a chemické rozpojování je spíše ve stadiu experimentální technologie a jejich 

podíl na těžbě je do 1%. 
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1.3 Mechanické rozpojování 

Pro správnou konstrukci pracovního nástroje a nadimenzování rozpojovacího 

zařízení je nezbytně nutná znalost silových účinků, které v procesu rozpojování působí. 

Pracovní nástroj je ta část stroje, která bezprostředně působí na horninu prostřednictvím 

břitů a má za účinek její rozpojování. 

Pracovní nástroj může být součástí radlice, korečku, lopaty, rotoru, frézy, rozrývače, 

společným znakem všech ale je, že odebírají třísku horniny, přičemž působí na masiv 

rypnou silou vyvíjenou zdrojem energie. 

ZUB RADLICE KORBA 

 
 

 

Obrázek 1 Základní typy nástrojů v mechanickém rozpojování[2] 

Na rozpojování má největší vliv úhel řezu δ, mezi jeho hodnotou a odporem 

rozpojování existuje závislost dosahující za určitých podmínek minima. Uvažujeme-li 

nůž s δ=90° a kolmý k povrchu rozrušované horniny, potom se snižováním úhlu a při 

zachování ostatních podmínek potřebná rypná síla klesá. 

Ne vždy lze z konstrukčních důvodů 

použít optimální úhly. Aby se zamezilo tření 

mezi horninou a nástrojem i při jeho 

zahlubování, je nutné volit úhel hřbetu α 

minimálně 5° (běžně 5-12°). Pro zajištění 

dostatečné tuhosti ostří a odolnosti proti 

opotřebení by úhel břitu β neměl překročit 30° 

(obvykle 20-25°). Z uvedeného jasně vyplývá 

závěr, že minimální úhel řezu δ je 25°, v praxi 

spíše 30° a více. 

Obrázek 2 Schéma úhlů na pracovním nástroji[2] 
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Základním požadavkem na konstrukci pracovních nástrojů je dosažení optimálních 

parametrů, tedy: 

 minimální spotřeba energie pro proces rýpání 

 dostatečná tuhost a pevnost pracovního nástroje 

 maximální možná životnost aktivní části nástroje 

Pracovní nástroj může být součástí radlice, korečku, lopaty, rotoru, frézy, rozrývače, 

společným znakem všech ale je, že odebírají třísku horniny, přičemž působí na masiv 

rypnou silou vyvíjenou zdrojem energie. 

S ohledem na pojezd stroje rozlišujeme také tři možnosti pracovního režimu: 

 Pracovní pohyb zprostředkovává podvozek stroje (nakladače, dozery, 

grejdry), režim je tedy charakterizovaný značnými odpory proti pohybu 

stroje, jehož rypná síly závisí na schopnosti přilnavosti stroje k pojezdové 

rovině. 

 Pracovní pohyb zprostředkovávají speciální pracovní mechanismy stroje, 

zatímco samotný podvozek je relativně v klidu (vrtací soupravy, lopatová 

rypadla). Podvozek stroje bývá zaaretován podpěrami. Maximální rypná síla 

je omezena stabilitou stroje. 

 Pracovní pohyb je dán kombinací pohybu podvozku stroje a speciálními 

pracovními mechanismy (kolesová rypadla, půdní frézky, korečková rypadla). 

Rychlost pohybu pracovních mechanismů je podstatně větší než rychlost 

pojezdu podvozku stroje a proti překročení maximální rypné síly se používají 

speciální pojistná zařízení.  

  



Diplomová práce 

Bc. Roman Bišinger Stránka 13 
 

1.4 Teorie rypných odporů a jejich určení 

Metody pro stanovení rypných odporů: 

1. Analytické-vycházejí pouze z fyzikálně-mechanických vlastností zeminy 

2. Částečně analytické-hodnotí určité tvarové fyzikálně-mechanické vlastnosti 

zeminy i charakteristické tvarové vlastnosti rozpojovací nádoby (Gorjačkin, 

Dombrovskij) 

3. Měření in situ(na místě)-změření silových poměrů při práci dobývacího stroje 

v určité zemině. Měření: 

 přímé-na vhodně upravené nádobě 

 nepřímé-na poháněcím motoru rozpojovacích orgánů (kolesa, 

korečkového řetězu, ale i tenzometr na konstrukci v blízkosti 

rozpojovacího ústrojí) 

4. Porovnávací-nezměří se přímo rypný odpor, ale určitá charakteristická vlastnost 

zeminy. Statistickými metodami se potom určí vztah mezi hodnotou naměřené 

charakteristické vlastnosti a již dříve naměřeným rypným odporem (statický a 

dynamický penetrometr, úderoseismická metoda) 

5. Empirické-podle zkušeností získaných v provozu dříve realizovaných strojů se 

určí přímo velikost měrného rypného odporu nebo sil 

Obecně je rypný odpor součtem 3 složek-rozpojovacího a třecího odporu a odporu při 

přemisťování zeminy: 

 

                    [1.3] 
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Podle Gorjačkina: 

 

                ε                [1.4] 

 

k… měrná rozpojovací síla 

b… šířka třísky 

c… hloubka třísky 

FO2…přítlačná síla 

μ… koeficient tření mezi pluhem a 

zeminou 

ε…koeficient odporu zeminy při pohybu 

po pluhu 

v…rychlost pohybu zeminy po pluhu 

 

Podle Dombrovského (zjednodušeně): 

 

                ε  
  

    
               [1.5] 

 

  …koeficient plnění nádoby 

  …koeficient nakypření 

V…objem nádoby 

  …specifický řezný odpor-tabulkový 

údaj-experimentálně zjištěný pro každý 

stroj a nástroj 
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1.4.1 Procesy probíhající při práci zubu vertikálního nože: 

 

Obrázek 3 Řezný proces svislého nože[2] 

 před čelní stěnou zubu vzniká v hornině napětí, jehož důsledkem v horní části je 

vznik smykových ploch, narušení horniny a její vynášení na povrch. Kritická 

hloubka H1 a sklon smykových ploch φ je dán druhem horniny, sklonem zubu ve 

směru pohybu (úhlem řezu) a tloušťkou zubu 

 v dolní části je hornina vytlačována převážně do stran a vzhledem ke stoupající 

ulehlosti horniny se zvětšující se hloubkou vzrůstá i normálový tlak 

 vytlačováním horniny do stran vzniká napětí a trvalé deformace v hornině, 

vzniknou smykové plochy a narušení i po stranách zubu až po kritickou hloubku 

 před čelem břitu se vytváří za určitých podmínek aktivní klín horniny, který pak 

způsobuje, že na čele zubu (nože) vzniká místo tření horniny o ocel, tření horniny 

o horninu 

 vlivem pružných deformací horniny dochází ve spodní části zubu k tlaku na jeho 

boční stěny a na spodní stěnu. V tomto případě dochází k rozpojování v oblasti 

nadkritické a podkritické 

  

Obrázek 4 



Diplomová práce 

Bc. Roman Bišinger Stránka 16 
 

1.4.2 Procesy probíhající při práci zubu horizontálního nože 

 zatlačení nože do horniny, což má za následek vznik oblasti napětí, ve které pak 

za stavu mezní rovnováhy dochází ke vzniku smykových ploch, jejichž sklon 

závisí na druhu a stavu horniny, řezném úhlu δ a na hloubce řezání h 

 při dalším pohybu nože dochází k oddělení třísky, jejímu posuvu po vynášecí 

ploše a současně zatlačení břitu pro oddělení třísky 

 vlivem napětí na čele nože, které se přenáší i do stran a vlivem soudržnosti 

horniny na bocích závisí kritická hloubka vylamování hk a sklon bočního rozšíření 

na druhu horniny a na vlivu napětí z čelní plochy 

 určitá část nože v hloubce seřezává nerozpojenou horninu, tato část je svírána 

horninou vlivem pružných deformací, dochází k tření na stěnách 

 vlivem opotřebení břitu (neostrosti) dochází k zatlačování horniny do dna a pak 

vlivem pružných deformací dochází ke tření břitu o dno rýhy 

 při dalším postupu horniny je nutno překonat odpory spojené s přesunem horniny 

při zaplňování pracovního nástroje, případně mezi horninou pohybující se třísky a 

horninou v pracovním nástroji, někdy dochází i k hrnutí již odřezané horniny 
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Tabulka 6 Třídění hornin dle ČSN 73 3050 

TŘÍDA HORNINA TECHNOLO

GIE 

ROZPOJOVÁ

NÍ 

1 Sypké zeminy: 

a) Lehce rozpojitelné soudržné, měkké konzistence (ornice, 

hlína) 
b) Nesoudržné kypré (písek, písek se štěrkem, písčitý štěrk 

a drobný štěrk se zrny do 2 cm bez omezení a se 

štěrkovými zrny od 2 do 5 cm v množství menším než 

10% objemu z celkového objemu rozpojované horniny 1. 
třídy) 

c) Stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako 

horniny zařazené do 1. třídy 

Lze nabírat 

lopatou, 

nakladačem, 

zemní vrtací 

práce 

2 Horniny lehce rozpojitelné: 

a) Lehce rozpojitelné soudržné, tuhé konzistence: (Ornice, 

hlína, prachová hlína, písčitá hlína, hlinitý písek) 

b) Nesoudržné, středně ulehlé: ( Písčitý štěrk a střední štěrk 

se zrny do 5 cm bez omezení a štěrkovými zrny od 5 do 
10 cm v množství menším než 10% z celkového objemu 

rozpojované horniny 2. Třídy) 

c) Stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako 
horniny zařazené do 2. třídy. 

Lze nabírat 

lopatou, 

nakladačem, 

zemní vrtací 

práce 

3 Kopné horniny: 

a) Středně rozpojitelné: (Hlína, spraš, jílovitá hlína, písčitý 

jíl a jíl) 

b) Nesoudržné ulehlé: (Hrubý písčitý štěrk a hrubý štěrk se 
zrny do 10 cm bez omezení a s kameny největšího 

rozměru 10 až 25 cm v množství menším než 10% 

objemu z celkového objemu rozpojované horniny 3. 
třídy. 

c) Nesoudržné, zařazené do 2. a 3. třídy se soudržným 

tmelem měkké a tuhé konzistence, nesoudržné, zařazené 
do 2. a 3. třídy se soudržným tmelem pevné a tvrdé 

konzistence 

d) Skalní a poloskalní silně zvětralé, s velmi oslabenou 

strukturní vazbou, technicky hodnocené jako jílovito-
písčité a skeletové horniny, popř. zvětraliny. 

e) Stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako 

horniny zařazené do 3. Třídy 

 

Rozpojitelné 

krumpáčem, 

rypadlem, 

zemní vrtací 

práce 
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4 Drobivé, pevné horniny: 

a) jemnozrnné, pevné a tvrdé konzistence, jíl, písčitý jíl, 
jílovitá zemina, písčitá hlína; 

b) písčité a štěrkovité se zrny 100-250 mm do 50%, se zrny 

nad 250 mm do 10% objemu, např.kameny, štěrk s 
balvany, hrubý štěrk, drobný a střednězrnný štěrk s 

jílovitým nebo hlinitým tmelem; 

c) horniny navětralé až zvětralé, jako navětralé jílovce, 

prachovce, tufy, tufity, zvětralé pískovce a břidlice, 
zvětralé vápence a opuky; 

d) skalní rozrušené, zvětralé, rozpukané; 

e) zeminy kašovité a tekuté konzistence, IC < 0,05 jako 
bahnitý náplav, tekutý písek;  

f) stavební odpad a navážka podobného charakteru 

 

Rozpojitelné 

ostrým koncem 

krumpáče, 

rozpojitelné 

klínem, 

rypadlem, 

zemní vrtací 

práce 

5 Lehce trhatelné horniny: 

a) zeminy písčité a štěrkovité se zrny 100-250 mm nad 50%, 
se zrny nad 250 mm do 0,1 m

3
 v objemu 10-50%, popř. 

spojené jemnozrnným tmelem;  

b) hrubý štěrk s kameny a balvany, středně a hrubozrnný 
štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem; 

c)  horniny pevné, zdravé, ve vrstvách do 15 cm, např. 

slepenec s jílovitým tmelem, jílovec, jílovité břidlice, 
písčité břidlice, travertin, pískovec s jílovitým tmelem, 

fylity, chloritové břidlice, opuka; 

d)  skalní, porušené, navětralé, rozpukané s diskontinuitami 

vzdálenými od sebe do 15 cm; 
e)  navážka podobného charakteru, 

f) zmrzlé zeminy 

 

Rozpojování 

explozivním 

způsobem, 

rozrývačem,  

těžkým 

rypadlem, 

zemní vrtací 

práce 

6 Těžko trhatelné horniny: 

a) zeminy písčité a štěrkovité s balvany do 0,1 m
3
 nad 50% 

objemu, s balvany nad 0,1 m
3
 do 50%; 

b) skalní zdravé, s hustotou diskontinuit do 1 m, jako 

granitoidy, diority, pórovité bazaltoidy, fylitické břidlice, 
hrubé slepence, aglomeráty, vápence, droby, pískovce 

 

Rozpojování 

explozivním 

způsobem, 

zemní vrtací 

práce 

7 Velmi těžko trhatelné horniny: 

a) zeminy písčité a štěrkovité se zrny nad 0,1 m
3
 nad 50% 

objemu; 
b) skalní zdravé, masivní s hustotou diskontinuit větší než 

25 cm, např. křemence, slepences křemitým tmelem, 

rohovcové vápence, křemenné diority, andezity, fonolity, 

hrubě sloupcovité bazaltoidy, diabasy, granulity, 
amfibolity 

 

Rozpojování 

explozivním 

způsobem, 

zemní vrtací 

práce 
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Tabulka 7 Nasazení zemních strojů při rozpojování horniny příslušné třídy rozpojitelnosti 

TŘÍDA 

HORNINY 

ZEMNÍ STROJ VHODNÝ PRO ROZPOJOVÁNÍ 

1. Nakladače, Univerzální zemní stroje, Skrejpry, Rýpadla, Dozery, Grejdry, 

Rotační rozbíječ 

2. Nakladače, Univerzální zemní stroje, Skrejpry, Rýpadla, Dozery, Grejdry, 

Rotační rozbíječ 

3. Univerzální zemní stroje pouze s rýpacím zařízením, Skrejpry, Rýpadla 

s vyšším výkonem motoru, Dozery, Rotační rozbíječ, Rozrývače nesené 

dozery, Zemní vrtací stroje 

4. Rýpadla s vyšším výkonem motoru, Dozery s rozrývači, Rotační rozbíječ (STC), 

Zemní vrtací stroje 

5. Rýpadla velmi výkonná, Dozery s rozrývači, Rotační rozbíječ (STC), Zemní 

vrtací stroje 

6. Rozpojování explozivním způsobem, Zemní vrtací stroje 

7. Rozpojování explozivním způsobem, Zemní vrtací stroje 

 

Tabulka 8 Závislost tvaru třísky na druhu rozpojované zeminy[2] 

DRUH TŘÍSKY ZEMINA TVAR TŘÍSKY 

Písčitá písek, štěrk, rašelina, 

sypaná zemina 

 

Plynulá vlhké soudržné zeminy, 

zeminy s travnatým 

povrchem 

 

Usmýkávaná hlinitopísčité střední 

vlhkosti 

 

Vylamovaná suché, soudržné zeminy 
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2 KOLESOVÁ RYPADLA 

Kolesová rypadla (v cizojazyčné 

literatuře často značena jako BWE 

neboli Bucket Wheel Excavators 

nebo obecně velkostroje) patří spolu s 

korečkovými do skupiny strojů 

s nepřetržitým pracovním cyklem. 

Jedná se vlastně o půdní frézky, které 

pomocí hlavního a vedlejšího řezného 

pohybu rozpojují těžený materiál. Co 

do velikosti se řadí mezi největší 

konstrukční zařízení, která zároveň 

splňují charakteristiku mechanismu. 

 

Nejvíce jsou BWE používána 

pro rozpojování a nakládání uhlí a 

odklizových hlušin s měrným 

rozpojovacím odporem do cca 

120kN. m
-1

. V menší míře jsou 

kolesová rypadla nasazena i na 

rudných a nerudných lomech, ale 

třeba i ve stavebnictví při provádění 

velkých zemních prací (stavba hrází, 

realizace průsmyků, kanálů aj.). 

 V kombinaci s dálkovou pasovou dopravou jsou schopná dosahovat obrovských 

těžebních výkonů při nízké měrné spotřebě energie (teoreticky jsou v současné době při 

šířce pasu 2,8 m a rychlosti 7 m/s schopná odtěžit až 30 000 m
3
 zeminy za hodinu). 

V SHR se používají především rypadla vyrobená firmou UNEX a KRUPP (viz obr. 5 a 

6). 

Obrázek 5 SchRS 1550-výrobce Thyssen-Krupp (De) 

Obrázek 6 KU 800-výrobce UNEX (Cz) 
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2.1 Historie a vývoj kolesových rypadel 

Vývoj kolesových rypadel podle patentové literatury začal na konci 19. století v USA 

[11]. Jako milníky jsou obvykle uváděny tři patenty, a to: 

1. r. 1881 - patent C. A. Smithe (kolesové rypadlo s otočnou stavbou-viz obr. 7) 

2. r. 1908-patent R. Glognera (posuvná horní stavba-viz obr. 8) 

3. r. 1913-patent G. E. A. Schwandera (koleso s bočním výsypem- viz obr. 9) 

 

Obrázek 7 Patent z roku 1881 C.A.Smith (USA) [11] 

 

Obrázek 8 Patent z roku 1914 G.E.A. 
Schwander(UK) [11] 

 

 

Obrázek 9 Patent z roku 1908 R.Glogner (Fra) [11] 

 

Větší nasazení strojů nastalo v meziválečném období a vývoj kolesových rypadel je 

spjat především s vývojem strojů v Německu. Výkonnost těchto strojů nepřesahovala 

30 000 m
3
 rostlé zeminy (dále r. z.) za den. V Československu jsou kolesová rypadla 

nasazována od 2. světové války, v poválečných letech patřilo Československo spolu se 

SSSR, USA, NSR a NDR k předním světovým výrobcům-do roku 1984 jich bylo 

vyrobeno 116.[10] 
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V současnosti je největší do provozu uvedený velkostroj Bagger 293 (na obr. 10), 

vyrobený německou firmou TAKRAF sídlící v Lipsku. Je vysoký 96 metrů a váží 14 200 

tun, má koleso o průměru 21,6 metru, které je osazeno 18 korečky, každý o objemu 6 600 

litru. 

 

 

Obrázek 10 Bagger 293 Největší pozemní stroj na světě [7] 

 

Obecně se dá říci, že dobývání kolesovými rypadly je typické pro Evropu, v USA je 

spíše používáno lopatových rypadel anebo rypadel s vlečným korečkem tzv. draglinů. 

Protože kolesová rypadla patří mezi kontinuálně pracující stroje, jsou spolu 

s dálkovou pásovou dopravou a zakládacími stroji rozděleny podle dosahovaných 

teoretických hodinových výkonností (m
3
·h

-1 
sypané zeminy) do technologických celků 

(TC). 

  



Diplomová práce 

Bc. Roman Bišinger Stránka 23 
 

Tabulka 9 Technologické celky a konkrétní velkostroje používané v současnosti v ČR 

 Kolesové 

rypadlo 

Teoretický výkon sypané zeminy 

[m
3
·h

-1
] 

Měrná rypná síla 

[kN·m
-1

] 

TC 1 KU 300 1200-1800 60-90 

TC 2 KU 800 5500 90 

TC 2N K 2 000 5500-6500 100-120 

TC 3 K 10 000 10000 90 

Ačkoli je z mnoha příčin (dosahové parametry, těžební výkonnost, rozpojovací 

odpor) technické provedení rypadel rozdílné, obecně se dá říci, že základní části 

kolesového rypadla jsou: 

 koleso 

 dopravní cesty 

 ústrojí otoče 

 ústrojí pro zdvih a popř. výsuv kolesového výložníku 

 pojezdové ústrojí (pásové, kráčivé) 

 ocelová konstrukce rypadla 

 

Obrázek 11 Hlavní části kolesového rypadla: 1)pojezdové ústrojí 2)zařízení zdvihu kolesového výložníku 
3)koleso 4)dopravní cesty 5)ústrojí otoče horní stavby 
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2.2 Technologie dobývání kolesovými rypadly 

Proces rozpojování je realizován kombinací hlavního a vedlejšího pracovního 

pohybu. U naprosté většiny provozovaných velkostrojů je rozpojovací proces složen 

z hlavního a vedlejšího pohybu v následujícím smyslu-hlavní pohyb je samotné 

(konstantní) otáčení kolesa a vedlejší je buď otáčení horní stavby rypadla, které umožňuje 

plynulou změnu místa rozpojování v hornině ve vodorovném směru, nebo spouštění 

kolesového výložníku ve směru svislém. Běžnější je první způsob tj. tzv. lávkování.  

Po dosažení krajní polohy otoče dojde k reverzaci smyslu otáčení a přemístění kolesa 

směrem do těženého bloku výsuvem kolesového výložníku nebo-u bezvýsuvových 

velkostrojů-pojezdem celého stroje (viz obr. 12). 

 

Obrázek 12 Tvary štěpin: vlevo-u velkostroje s výsuvem, vpravo-u bezvýsuvového stroje[3] 
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Hlavní parametry třísky jsou na obrázku 13: 

b  …šířka třísky 

h  …výška třísky (lávky) 

st  …tloušťka třísky 

smax …max. tloušťka třísky 

 

 

 

 

 

 

Základním dobývacím ústrojím kolesového rypadla je koleso s pohonem, osazené 

korečky. Koleso je vytvořeno prostorově vyztuženým rámem ve tvaru plochého válce 

nebo komolého kužele, který se otáčí kolem střední osy. Po obvodě je koleso osazeno 

korečky, které rozpojují těživo. 

 

Základní parametry dobývacího ústrojí kolesových rypadel: 

 Průměr kolesa 

 Délka kolesového výložníku 

 Počet korečků, jejich konstrukce a tvar 

 Obvodová rychlost kolesa 

  

Obrázek 13 Tvar třísky: a) při vertikální třísce-těžba 
lávkováním, b) horizontální tříska-těžba spouštěním 
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2.2.1 Postup při návrhu dobývacího ústrojí: 

1. Základní rozměry a počet korečků, dbát na: 

 Úplné naplnění korečku 

 Zabezpečení přípustné kusovitosti těživa 

 Minimální spotřeba energie 

 Stabilní zatížení dobývacího orgánu v pracovním procesu 

2. Průměr kolesa: 

 Kvůli teoretické výkonnosti určit úhlovou rychlost kolesa a s tím i rychlost 

otoče horní stavby a rozsah regulace 

 Jaké bude v kolese vynášecí zařízení ovlivní rozmístění ostatních zařízení na 

špičce kolesového výložníku tedy i úhel kolesové špičky a tím i dosahové 

parametry velkostroje 

3. Délka kolesového výložníku musí zabezpečit: 

 Minimální bezpečné vzdálenosti pojezdového ústrojí od dobývaného bloku 

 Vytěžení dobývaného bloku podle projektu 

 Dovolené úhly sklonu a zdvihu kolesového výložníku 

 

Obvodová rychlost je důležitým parametrem pro návrh konstrukce kolesa. Ačkoli se 

vzrůstající obvodovou rychlostí roste teoretická výkonnost stroje, kvadraticky se zvyšuje 

i odstředivá síla, která působí v korečku na těživo a znemožňuje tak jeho dokonalé 

vyprazdňování. 
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2.3 Teorie gravitačního vyprazdňování[2] 

 

 

Obrázek 14 Schéma gravitačního vyprazdňování koles 

Při pohybu materiálu na 

ploše skluzu v kolese působí ve 

směru pohybu pouze sinová 

složka hmotnosti sinφ · g. 

Proti pohybu působí tření f · g · 

cosφ a odstředivá síla r · ω2
. 

Je tedy zřejmé, že se 

zvyšováním otáček odstředivá 

síla roste v kvadrátě a tím 

snižuje schopnost materiálu 

vypadnout z korečku. 

 

Vyřešením dané rovnováhy dostaneme rovnici, kdy zemina z korečku nevypadne 

                     [1.6] 

 

V literatuře se nejčastěji objevuje vztah [2]: 

              
    [1.7] 

kde:  

  …rychlostní součinitel, který respektuje např. nalepování zeminy, třecí účinky atd. 

Proto se tedy musí      snížit- praktická dosažitelná hodnota   se uvádí asi 50%     [2] 

Trendem posledních konstrukcí je návrat k nižším rychlostem rýpání. Hlavním 

důvodem je mimo jiné i značné prodloužení životnosti řezných orgánů. 
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2.4 Konstrukce koles 

V návaznosti  předchozí text lze kolesa dělit podle vyprazdňování na: 

 Kolesa s gravitačním vyprazdňováním 

 Kolesa s nuceným vyprazdňováním  

 Kolesa s odstředivým vyprazdňováním 

Konstrukce koles s nuceným nebo odstředivým vyprazdňováním by při stejném 

výkonu znamenala zhruba poloviční průměr kolesa, a tím i snížení hmotnosti oproti 

kolesu s gravitačním vyprazdňováním, navíc by došlo ke zjednodušení konstrukce 

kolesového výložníku, protože v obou případech se materiál z korečků vyprazdňuje v ose 

kolesa. Pasový dopravník tedy lze umístit do osy kolesa a odpadá složité vynášecí 

zařízení. 

Nevýhodou těchto řešení je nutnost vhodného pojistného zařízení, které by dokázalo 

v případě kolize kolesa s nenadálou tvrdou polohou v místě řezu koleso ochránit, protože 

lze předpokládat, že rychleji se otáčející koleso poškodí snáze. Také by s vyšší 

obvodovou rychlostí narůstaly řezné rychlosti a tím pádem i spotřeba energie a třecí 

odpory mezi korečky a dobývaným materiálem, v důsledku čehož by pravděpodobně 

docházelo i ke zvýšení opotřebení kolesa. 

 

  

 

Obrázek 15 Odstředivé vyprazdňování [11] 

 

Obrázek 16 Nucené vyprazdňování [11] 
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Oba způsoby zůstaly pouze ve stadiu experimentů či výzkumu, jehož snahou bylo 

vyhnout se hlavnímu negativu u gravitačního vyprazdňování, a to je ta skutečnost, že 

jedinou cestou jak dosáhnout vyšších výkonů, je zvětšování průměru kolesa a počtu 

korečků, což s sebou nese nežádoucí nárůst hmotnosti na špičce kolesa. 

V naprosté většině případů se používá systém koles s gravitačním vyprazdňováním. 

Následující konstrukce koles tedy využívají gravitační vyprazdňování. 

 

2.5 Konstrukční rozdělení koles 

Jak už bylo popsáno v předchozím textu, naprostá většina současných koles používá 

gravitační vyprazdňování. Pro toto vyprazdňování existují dvě, respektive tři konstrukční 

provedení: 

 Komorová kolesa 

 Bezkomorová kolesa 

 Polokomorová kolesa 

 

  

  

Obrázek 17 Komorové a bezkomorové koleso na KU 800 
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2.5.1 Komorová kolesa 

 

Jedná se o vývojově nejstarší typ kolesa. Pod každým korečkem je kuželovitá komora 

zajišťující přemístění těživa na následný pásový dopravník. Mezi hlavní přednosti této 

konstrukce patří jeho značná tuhost - je tedy vhodné pro těžbu tvrdých materiálů. Toto 

řešení se původně používalo pro obvodovou rychlost do 1,3 m.s
-1

 a pro pohon přes 

pastorek a ozubený věnec především na TC 1, na KU 800 se osvědčilo i pro obvodovou 

rychlost 3,05 m.s
-1

 a pohon centrálním kolem. Při vyšší obvodové rychlosti a těžbě 

lepivých materiálů však docházelo k nedokonalému vyprazdňování a zalepování komor a 

konstrukční řešení komor neumožňuje mechanizovat jejich čištění. Před rekonstrukcí 

měla tento typ rypadla K 1000, K 300 a K800. 

 

 

Obrázek 18 Komorové koleso 
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2.5.2 Bezkomorová kolesa 

 

 

Obrázek 19 Bezkomorové koleso 

 

 

 

Za cenu snížení tuhosti kolesa došlo k vývoji bezkomorových koles. U těchto koles 

se zvětšila možná obvodová rychlost, zlepšilo se gravitační vyprazdňování, konstrukce 

kolesa umožňuje instalaci zařízení pro čištění nálepů v korečcích. 

 Pod nosným obvodem kolesa je umístěn pevný otěrový prstenec, který uzavírá 

prostor korečků až do okamžiku výsypu v horní části otáčení kolesa. 

2.5.3 Polokomorová kolesa 

Myšlenka použít výhody a vyvarovat se nevýhod obou předchozích řešení vedla ke 

konstrukci polokomorového kolesa jako kombinaci komorového a bezkomorového 

kolesa. Obecně se dá říci, že se jedná o vhodné řešení pro kolesa velkých průměrů.  
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Zvolená konstrukce kolesa také ovlivňuje velikost korečků. Při použiti 

bezkomorového kolesa lze pro naplnění materiálem počítat i s využitím mezikruží. Pro 

výpočty se obecně uvažuje objem mezikruží jako polovina objemu korečku.[3] 

Ačkoliv se v současnosti používá převážně bezkomorových případně 

polokomorových koles, mají oproti komorovým kolesům i určité nevýhody. Zmíněná 

nižší tuhost ovlivňuje síly působící na hřídel kolesa - reakční složky v ložiskách jsou cca 

trojnásobné, což se negativně projevuje hmotnostním nárůstem při dimenzování hřídele. 

Další zvýšení váhy dochází v důsledku nutnosti použití otěrového prstence nebo jiného 

vynášecího zařízení. Následující řešení jsou nejrozšířenější: 

Pevný skluz s čistícím roštem 

 

Obrázek 20 1)koleso 2)dopravník 3)pevný skluz 4)stírací rošt 
5)hydroválec [10] 

Výhody – jednoduchost, 

odolnost proti pádu velkých 

kusů 

Nevýhody – potřeba 

instalace hydraulického 

systému pro posuv stíracího 

roštu 

Velmi vhodné při těžbě 

lepivých materiálů  

Kombinace pevného skluzu s částí kužele kolesa 

Výhody – částečný samočisticí 

účinek, relativní jednoduchost 

Nevýhody – celá plocha kužele 

v kolese musí být dosti přesně 

vyrobena a pokryta otěrovými 

plechy, což představuje nežádoucí 

nárůst hmotnosti.  

Obrázek 21 1)koleso 2)kužel kolesa 3)dopravník 4)pevný skluz 
[10] 
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Další zařízení používaná k přenosu materiálu z kolesa na dopravník[10]: 

Z výše uvedených konstrukčních řešení se dále nejvíce uchytilo nakloněné koleso od 

vertikální roviny (obr. 23), především pro dobývání v měkkých horninách. Jeho výhodou 

je jednoduchost, při dobývání pevnějších poloh však složka rýpací síly zatěžuje pohon 

otoče. 

Přes nutnost poměrně složité konstrukce pohonu bubnu (přístup k pohonu) se také 

rozšířilo použití vynášecího bubnu. Jeho hlavní předností je samočisticí účinek a odolnost 

proti pádům velkých kusů. 

  

 

Obrázek 22 Šikmo vestavěný 

dopravní pás 

 

Obrázek 23 Vodorovně vestavěný 
dopravní pás 

 

Obrázek 24 Nakloněné koleso od 
vertikální roviny 

 

Obrázek 25 Vynášecí talíř 

 

 

Obrázek 26 Vynášecí válečkový 
rošt 

 

Obrázek 27 Vynášecí buben 
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2.6  Uložení kolesa v konstrukci špičky kolesového výložníku 

Z hlediska správných provozních parametrů a manipulačních schopností stroje je 

dalším nezbytným parametrem vrcholový úhel špičky kolesového výložníku a to svisle i 

vodorovně. 

 

Obrázek 28 Vrcholový úhel špičky kolesového výložníku [3] 

Je proto nutné správně umístit jak koleso, tak převodovku do ocelové konstrukce 

špičky kolesového výložníku. Existuje několik konstrukčních řešení: 

 Letmé uložení 

 Uložení uvnitř 

 Kombinace obou způsobů 

 Uložení s použitím pomocného nosníku 

   

Obrázek 29 Vlevo-provedení s pomocným nosníkem, uprostřed-letmé uložení převodovky, vpravo-
převodovka i koleso uvnitř [3] 
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2.7  Přenos krouticího momentu od pohonu na koleso 

Jako u každého složitějšího zařízení došlo i u velkostrojů při přenosu krouticího 

momentu od pohonu na koleso k určitému vývoji. V prvopočátku se používalo pohonu 

přes pastorek na ozubený věnec, následně byl hnaný přímo hřídel kolesa a používalo se 

různých způsobů zajištění přenosu sil. Jedním z dalších řešení je použití více menších 

pohonů. 

Přenos krouticího momentu a 

zamezení proti otočení na hřídeli se 

hlavně u starších typů velkostrojů řešilo 

používáním drážkových hřídelí spolu 

s dělenými kuželovými pouzdry.  

Nevýhodou tohoto spojení se 

ukázalo být jeho obtížná až nemožná 

rozebiratelnost. Nynějším trendem je 

používání svěrných pouzder např. 

RINGFEDER, BIKON nebo přenos 

momentu přes přírubu nebo kombinace 

obou. 

2.7.1 Pohon ozubeným věncem 

  

Koleso může být uloženo na hřídeli 

otočně i pevně. Krouticí moment je 

přiváděn přes kuželočelní  převodovou 

skříň na pastorek, který zabírá do 

ozubeného věnce. Ten se skládá ze 

segmentů připevněných pomocí šroubů a 

střižných pouzder přímo v tělese kolesa. 

 

Obrázek 30 Koleso připevněné na dutém hřídeli přes 

přírubu, hřídel kolesa v duté hřídeli převodové 

skříně pomocí svěrných pouzder RINGFEDER 

Obrázek 31 Schéma pohonu ozubeným věncem-1)lamelová 

spojka 2)převodová skříň 3)pastorek 4)ozubený věnec 
5)hřídel kolesa 6)koleso [3] 
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Tento způsob byl používán především u starších velkostrojů (K 1000, K 300), které 

se při dobývání osvědčily. 

Velkou výhodou tohoto druhu pohonu je získání vysokého převodového poměru při 

nízké hmotnosti, jednoduchost pohonu, snadná montáž i demontáž, vzhledem k umístění 

pohonu výhodný vrcholový úhel kolesového výložníku. 

Bohužel není možné dlouhodobě a dokonale utěsnit věnec tak velkého průměru, což 

z dlouhodobého hlediska vede k opotřebovávání vlastního ozubení, a tedy ke snížení 

výkonnosti, spolehlivosti a zvýšené potřebě údržby popř. výměny segmentů ozubeného 

věnce či pastorku. 

2.7.2 Pohon kolesa přes středovou hřídel 

Nevýhody uvedené u pohonu ozubeným věncem vedly k řešení, kdy jsou veškerá 

soukolí umístěna v převodové skříni, která je letmo nasunuta na hřídeli kolesa. Přenos 

momentu na hřídel se realizuje pomocí vícedrážek nebo svěrného spojení. Toho se 

využívá i při přenosu krouticího momentu z hřídele na koleso popř. se přenos realizuje 

přes příruby.  

Převodová skříň je u tohoto 

způsobu nasunuta na hřídeli buď 

jednostranně, nebo oboustranně.  

U jednostranného pohonu je 

převodová skříň nasunuta letmo na 

hřídel kolesa a záchyt reakce je 

proveden pomocí pružného uložení 

s tlumičem do ocelové konstrukce 

kolesového výložníku, u 

oboustranného pohonu je záchyt 

proveden dvojicí táhel. Spojení mezi motorem napevno umístěným v konstrukci a 

převodovkou se realizuje např. kardanovou hřídelí. 

  

Obrázek 32 Schéma pohon centrální hřídelí-jednostranný-

1)hřídel 2)drážkové spojení 3)převodová skříň 4)spojovací 

hřídel 5)spojka 6)pojistná spojka 7) spojka Periflex 

8)motor 9)kotoučová brzda 10)koleso [3] 
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2.8 Ochrana pohonu proti přetížení 

Kvůli proměnlivému zatěžování kolesa a jeho pohonu způsobeného při vnikání 

jednotlivých korečků do záběru a také nehomogenitou těživa je nutné z hlediska ochrany 

vřadit mezi koleso a pohon bezpečnostní pojistné zařízení. Jelikož celý 

elektromechanický pohon má značné setrvačné hmoty a elektrické pojištění chrání 

především motor kolesa, je však také třeba odpojit kinetickou energii rotoru motoru, 

spojky, brzdového kotouče a případně rychloběžných předloh. 

Pro tento účel jsou používány především spojky: 

 

Se střižným kolíkem – 

výhodou je přesné nastavení 

momentu a to, že při přestřižení 

kolíku je energie rotoru motoru 

zcela odpojena, nevýhodou je 

prostoj potřebný pro 

znovuzprovoznění a potřeba 

kalibrovaných střižných kolíků. 

 

 

Obrázek 33 Spojka se střižným kolíkem 1)střižný kolík 
2)pouzdro 3)kotouče spojky [3] 

 

 

Obrázek 34 Kladičková spojka 1)kotouč spojky 2)unášeč 3)kladička 
4)lůžko kladičky 5)dvojramenná páka 6)tlačná pružina [3] 

Kladičková spojka – 

výhodou je přesný moment, 

při dosažení pojištovacího 

momentu se tento zcela 

odpojí a nenamáhá pohon, 

nevýhodou je větší čas na 

obnovu funkce pohonu, 

větší moment setrvačnosti  

. 
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Obrázek 35 Prášková spojka 1)pohon 2)výstup 3)buzení 

A)řez spojkou B)bez buzení C)při buzení [14] 

Elektromagnetická prášková 

spojka – pomocí magnetického pole 

vyvolaného budícími cívkami je unášen 

vnější díl spojky prostřednictvím 

speciálního magnetického prášku. 

Výhoda je v přesném nastavení 

požadovaného momentu a možnost jeho 

jednoduchého přestavění změnou 

budícího proudu, nevýhoda je zapékání 

prášku při častém prokluzu, pojištovací 

moment po dobu potřebnou k odpojení 

namáhá pohon 

 

Lamelová – maximální přenášený moment je vyvozen velikostí přítlačné síly na lamely. 

Její výhodou je v rychlém obnovení funkce pohonu, nevýhodou je nepřesný pojišťovací 

moment a riziko poškození lamel v důsledku teplotního nárůstu při prokluzu. 

U některých velkostrojů byl jako bezpečnostní element použit planetový stupeň 

umístěný mimo převodovou skříň jako předloha. Po dosažení nastavené hodnoty dojde 

k odbrzdění centrálního kola, čímž se z planetového převodu stává diferenciál. 
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2.9  Korečky 

Korečky jsou vlastním dobývacím a rozpojovacím orgánem kolesových rypadel. 

Z hlediska efektivnosti provozu kolesových rypadel je to jeden z nejdůležitějších prvků 

dobývacího ústrojí stroje. Hlavní části korečku (viz obr. 36) jsou: 

 Bandáž 

 Nádoba 

 Zuby nebo břity 

 Závěsný systém 

 

Obrázek 36 Hlavní části korečku 

Korečky jsou rovnoměrně rozmístěné po obvodě kolesa a jsou připevněny pomocí 

čepů a šroubových popř. klínových spojů na nebo do věnce kolesa (viz obr. 37).  

  

Obrázek 37 Systém uchycení korečků: vlevo-uchycení do závěsů na kolese, vpravo-závěsy na korečku jsou 

uchyceny do věnce kolesa   



Diplomová práce 

Bc. Roman Bišinger Stránka 40 
 

Z původního čtyřbodového zavěšení-4 čepy-( viz obr. 38)se postupně upouští, neboť 

se zjistilo, že dochází k nadměrnému vytlačování děr v závěsných okách korečku nebo 

praskání kalených pouzder. V praxi se osvědčilo 3 bodové zavěšení (viz obr. 39), kdy je 

zadní část je zajištěna klínem a na bandáži je koreček uložen na čepech. Nejnověji se 

používají kuželové čepy a dělená pouzdra. 

 

 

  

Obrázek 38 Čtyřbodové zavěšení korečku a detail čepového spojení 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 Tříbodové zavěšení korečku a detail použitého spojeni pomocí kuželového čepu 
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2.9.1 Hlavní části konstrukce korečku: 

Bandáž (nůž): 

 je masivní rám (o síle cca 40 mm), na 

který se umístí zuby nebo břity. Je 

vystavena zejména značnému 

abrazivnímu opotřebení, a proto se jedná 

ve většině případů o tvarově složitý 

odlitek z ocelolitiny nebo oceli s vyšším 

obsahem manganu, který zajistí dobrou 

otěruvzdornost i svařitelnost, popř. jde o 

svařenec. V místě pracovního styku 

s materiálem bývá bandáž opatřena 

ochranným návarem (tvrdokovem, 

CORTHAL) nebo jinou ochrannou 

vrstvou např. otěruvzdornými nosníky 

TUFFSTUDDS HCI/HCA-58. 

Nádoba: 

je výlisek z plechu nebo svařenec 

z válcovaných plechů (např. 11 523). Tvar 

nádoby je odvislý od požadovaného 

objemu korečku a zároveň musí zajistit 

správné vyprázdnění-při těžbě jílovitých 

zemin je nádoba opatřena řetězovým dnem 

(viz obr. 42) nebo pryžovými pásy a 

v konstrukci uchycení kolesa je navíc 

umístěn stírací nůž pro případné odstranění 

nálepů z korečku. V praxi se dobře 

osvědčily korečky o objemu kolem 1 m
3
, 

při dané obvodové rychlosti kolesa splňují požadavky na správné vyprázdnění. Pro těžbu 

kusovitého materiálu se osvědčilo prodloužit nádobu (viz obr. 41) a ochránit tak vlastní 

konstrukci kolesa. 

Obrázek 40 Špička bandáže opatřená ochrannými 

nosníky TUFFSTUDDS 

Obrázek 41 Koreček s prodlouženou nádobou 
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Obrázek 42 Koreček s řetězovým dnem 

Zuby nebo břity: 

-stejně jako bandáže jsou namáhány otěrem, proto se jedná o odlitky z oceli 

s obsahem manganu (např. 42 2712.5) se zaručenou svařitelností. Vhodnost použití zubů 

nebo břitů závisí na těživu, které bude stroj dobývat. Břity se používají pro dobývání 

pevných a sypkých materiálů a zubů se používá na těžbu houževnatých hornin, neboť se 

na jejich řezných hranách koncentruje tlakové napětí a tím dochází k trhání těženého 

materiálu. 

Břity 

 mohou být konstruovány jako výměnné nebo pevné. Přestože se především kvůli 

potřebě snížení prostojů spojených s výměnou poškozených korečků pracuje na vývoji 

vyměnitelných břitů, dá se obecně říci, že dnes nejrozšířenějším řešením je použití 

pevných břitů. Šrouby připevněné výměnné břity často poškodily samotnou bandáž tím, 

že jí při svém vlastním poškození roztrhly. Lité břity, které se pomocí zajišťovacích per 

upevňovaly na adaptéry přivařené na bandáž, zase po max. 3-4 výměnách zdeformovaly 

bandáž, navíc se toto řešení ukázalo jako velmi nákladné. 

Prakticky jedinou v současnosti využívanou variantou tedy jsou pevné břity spojené 

s bandáží pomocí svarového spoje. Řezná hrana je vyvýšena nad úroveň bandáže, čímž 

zvyšuje její životnost. Další výhodou je neustálé ostření břitu vlastním opotřebováváním.  
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Obrázek 43 Koreček s vyměnitelnými litými břity zajištěnými pomocí per 

 

 
 

Obrázek 44 Vlevo-břity napevno-spojení svarem, vpravo-vyměnitelné břity zajištěné šroubovým spojením 

Zuby 

jsou vždy konstruovány jako výměnný prvek, jedná se o odlitky z ocelolitiny 

s pevností 1200-1800 MPa při vrubové houževnatosti 35 respektive 15 J.cm
-2

. Obvykle je 

jich sudý počet nejčastěji 6 nebo 8. 

Existuje několik tvarů zubů-pro snadnější vnikání do těženého materiálu při 

proměnlivé rychlosti otoče se osvědčil zub kopinatého tvaru (viz obr. 45), který se 

vyznačuje vysokou štíhlostí, samoostřícím účinkem a nízkou hmotností. V místě 

přechodu patky do dříku však vzniká vrub, který v případě střetu zubů s proplástkem 

způsobuje jejich lámání. Řešením pro tyto negativní jevy je upravený zub, kdy se zkrátilo 
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ostří zubu, a upravil se tvar v místě přechodu z patky na dřík. Toto řešení je však při 

dobývání abrazivního těživa poznamenáno sníženou životností. 

 
 

Obrázek 45 Základní tvary zubů: vlevo-zub pro dobývání proplástků, vpravo-kopinatý zub[3] 

K nejčastějším způsobům uchycení zubů patří šroubové spojení. Zuby samotné jsou 

pak vsazeny do adaptérů nebo má tělo tvar třmenu (viz obr. 46) a pro správné vedení je 

použito vodítek. 

  

Obrázek 46 Zub s uchycením pomocí třmenu (SchRS 1550) 

Jak už bylo naznačeno, zuby jsou vždy uchyceny za pomoci rozebíratelného spojení. 

Výše zmíněné způsoby představují i pro zkušenou osádku velkostroje zhruba 5-10 

minutový prostoj na výměnu jednoho zubu, podle míry poškození zubu, znečištění 

korečku od těživa apod. Nejlepších výsledků a tudíž i nejmenších prostojů se např. 

v Severočeských dolech dosáhlo používáním zubů s výměnnými břity od firmy ESCO. 
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Zjednodušeně se jedná o systém bajonetu, kdy se zub nasadí pootočením na adaptér, 

který je pomocí svarového spojení připevněn na bandáži korečku, a zajistí se 

patentovaným pružným perem (viz obr. 47). 

  

Obrázek 47 Systém upevnění zubu ESCO 

2.10  Geometrie pracovních břitů 

Správná geometrie břitů a zubů ovlivňuje životnost rozpojovacích orgánů rypadla a 

velikost potřebné rypné síly. Proto je potřeba dodržet vhodné úhly: 

 Elevační úhel-maximálně 51°-úhel, 

pod kterým je odrýpnutá zemina 

zdvíhána ze svého původního 

uložení-jeho velikost ovlivňuje 

celkový odpor zeminy proti vnikání 

nástroje. 

 Úhel trajektorie-jak je patrné 

z obrázku, úhel trajektorie závisí na 

obvodové rychlosti kolesa a 

rychlosti otoče. Rypadla s regulací 

otáček kolesa jsou výjimkou, proto 

ve většině případů je velikost 

obvodové rychlosti neměnná a 

výsledná rychlost zubu a úhel 

trajektorie závisí pouze na rychlosti otoče. Maximum 10°, doporučované 

optimum 7°. 

 

 

 

Obrázek 48 Úhly na břitu zubu[3] 
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 Úhel hřbetu α-minimálně 4°-úhel odlehčení-zamezuje tření hřbetu břitu 

nástroje o těženou zeminu. Závisí na pružnosti těživa. Z praxe je jako 

optimum odvozeno 12°, protože z důvodu pružnosti vlastní ocelové 

konstrukce stroje dochází k poklesu kolesa a tím ke snížení úhlu hřbetu. 

Maximální úhel břitu β dostaneme prostým odečtením výše zmíněných úhlů tedy: 

             , 

přičemž možnost dosažení této hodnoty závisí na mechanických vlastnostech 

materiálu použitého k výrobě břitů. 

Pro ideální namáhání břitu je nutné osu zubu nastavit přesně do tečny jeho pracovní 

trajektorie, což vzhledem k proměnlivé rychlosti otoče není možné uskutečnit v plném 

rozsahu-v důsledku toho ale dochází i k ohybovému namáhání břitu. 

Dalším řešením jak ovlivnit řezné vlastnosti a geometrii řezu je náklon resp. záklon 

nože korečku. Ačkoli světová literatura popisuje i koreček se záklonem 45° pro tzv. 

postupné rýpání, v praxi se úhel záklonu ustálil okolo 19-20° pro korečky osazené zuby. 

Pro korečky opatřené břity se využívá výhradně nulový záklon, který vychází z potřeby 

trhání těženého materiálu břity. 

 

  

Obrázek 49 Koreček pro postupné rýpání 
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Obrázek 50 Nulový záklon nože korečku osazeného zuby 

  

Obrázek 51 Nulový záklon nože korečku osazeného výměnnými břity 

  

Obrázek 52 Nůž korečku se záklonem osazený zuby 
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3 ROZBOR ZATÍŽENÍ KOLESA KOLESOVÉHO 

RYPADLA KU 800 

Rozpojovací schopnost rypadla je určena velikostí nainstalovaného příkonu kolesa a 

konstrukčním řešením rozpojovacích nástrojů. Dále je závislá na dobývacích podmínkách 

(rozpojitelnosti hornin) a nezanedbatelný je i vliv lidského činitele, jakožto hlavního 

rozhodujícího členu o technologii probíhajícího dobývání. 

Optimální výkon a produktivita rypadla jsou tedy především odvislé od sladění 

parametrů stroje a podmínkami jeho nasazení. Projektování se tudíž neobejde bez znalosti 

rypného odporu. Rypný odpor je projev interakce mezi rypadlem a rozpojovaným 

materiálem; vyjadřuje se souhrnem sil, které vytváří odporový moment na hřídeli kolesa 

při rozpojování materiálu korečky, při plnění a vyprazdňování korečků, dále bočních sil a 

všech si potřebných k vynesení a urychlení narýpaného materiálu [13]. 

Rozpojovací síla [13]: 

   
           

  
                      [3.1] 

 

 

                    

                                             

                                         

η                                
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3.1 Příkon instalovaný na kolese: 

 

Obrázek 53 Síly působící na kolese[12] 

musí překonat rypné odpory, což je 

souhrn sil, které na koleso působí (viz obr. 

53): 

F1-rozpojovací a třecí síly na břitech nebo 

zubech v záběru - působí na poloměru daným 

tvarem třísky (odpory horniny proti 

rozpojení) 

F2-síla ke zvedání rozpojeného materiálu ve 

svislém směru (odpory tření mezi korečkem a 

horninou při plnění) 

F3-síla k překonání tření horniny o otěrový 

prstenec-proměnlivá 

F4-síly na překonání odporů tření korečků o 

horninu vyvolané poměrem rychlosti otoče 

horní stavby k obvodové rychlosti kolesa 

 

3.2 Geometrie řezného nástroje: 

 

Obrázek 54 Vliv řezného úhlu na rypnou sílu [12] 

Zuby a břity korečků mají zásadní vliv na 

efektivnost dobývání. Z měření vyplynulo, že 

rozdíl spotřeby měrné energie v závislosti na 

tvaru řezného nástroje může být až 12%. 

Hlavní vliv na velikost rypné síly má úhel 

nastavení břitu vzhledem k rozpojované 

hornině (obr. 54). 

Obecně se úhel řezu ustálil kolem 30   

    ť  ě š                      š     ů   

    é       M  š              ě  ě    š   

         š         ž   
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3.3 Dobývací podmínky: 

jsou ovlivněny fyzikálními vlastnostmi rozpojované horniny, které se ovšem mění 

v závislosti na homogenitě dobývaného prostoru. Zjištění dobyvatelnosti (a rypného 

odporu) se např. podle Bergakademie Freiberg realizuje sloučením laboratorních analýz a 

měření in situ: 

 Sondážní analýza dynamickým penetrometrem in situ 

 Laboratorní zjišťování pevnosti v prostém tlaku 

 Laboratorní zjišťování řezných odporů etalonovým nožem na 

horninovém vzorku 

 Analýza měření rozpojovacího odporu a reakce hornin na měrných 

korečcích příp. zubech 

 Analýza měření rozpojovacího odporu a dynamického zatížení na 

kolese rypadla 

Navíc se pro výsledný soubor měření zohledňuje vliv zjištěných smykových napětí, 

petrografických rozborů, měření abrazivnosti atd. 

3.4 Lidský činitel: 
 (řidič velkostroje) ovlivňuje především 

technologické parametry stroje, tzn. výšku a 

hloubku třísky a rychlost otoče horní stavby. 

Možnost regulace otáček kolesa je spíše výjimkou. 

Výška třísky by měla odpovídat asi poloměru 

kolesa, společně s hloubkou přímo ovlivňuje 

výkonnost rypadla. 

Poměr rychlosti otoče horní stavby a rychlosti 

kolesa udává sklon řezné roviny, která má vliv na 

efektivní rozpojování. Při vyšších rychlostech otoče 

může dojít k posunutí řezné roviny mimo řeznou 

hranu korečku, a tím pádem nárůstu třecích odporů 

a opotřebení kolesa i korečků (viz obr. 55). 

 

 

Obrázek 55 Vliv poměru rychlosti otoče a 
kolesa na řezné roviny na korečku [12] 
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Norma ČSN 27 7013 vymezuje pro navrhování konstrukcí velkostrojů zatížení: 

 Stálá 

 Proměnná: 

I. Užitečná 

II. Klimatická 

III. Od zrychlení 

IV. Ostatní 

 Mimořádná 

 Pomocných konstrukcí 

Proměnná zatížení užitečná: 

Obvodová rypná síla-působí tečně k trajektorii řezné hrany lopata nebo tečně 

k obvodu kolesa. Vypočítavá se ze jmenovitého momentu motoru 

Radiální rypná síla-působí v rovině trajektorie řezné hrany kolmo na tečnu 

k trajektorii lopaty nebo ve směru normály ke kolesu. Uvažuje se 100% hodnoty 

obvodové síly 

Boční rypná síla-působí v rovině otáčení svršku kolmo k trajektorii řezné hrany 

lopaty nebo ke kolesu. Vypočte se ze jmenovitého momentu motorů nebo podle působení 

zařízení omezující jmenovitou boční sílu, nelze-li jinak, počítá se minimálně 30% 

obvodové síly 

Zatížení materiálem v rypném orgánu-uvažuje se hmotnost disku o průměru kružnice 

řezných hran a o tloušťce 45 mm. 
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Zatížení pro dimenzování kolesa a otěrového prstence: 

Koleso-uvažuje se zatížení pouze dvou korečků v záběru, a to tak, že na první 

koreček působí 73% rypných sil a na druhý 27% [12]. Pro posouzení se volí kombinace 

obvodové, radiální a boční síly, která je nejnepříznivější. 

Otěrový prstenec: 

 stálé zatížení vlastní hmotností 

 nahodilé zatížení tíhou materiálu na skluzu a tlakem materiálu na 

skluz 

 nahodilé zatížení silou na obvodu prstence 

Tabulka 10 Přehled kombinací zatížení [12] 
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3.5 Analýza a konstrukční návrh kolesa 

 

 

Obrázek 56 Působení zatěžujících sil na modelu 
navrhovaného kolesa 

 

Na obr. 56 je znázorněno působení 

jednotlivých síl, přičemž umístění je 

takové, že jsou nejvíce zatěžovány 

korečky, které jsou nejhlouběji v záběru. 

Zeleně jsou znázorněny složky 

obvodové síly, žlutě boční a červeně 

radiální. Všechny síly jsou zavedeny 

jako vzdálené, protože nepůsobí přímo 

na koleso, ale na koreček. 

 

Nejdříve je potřeba zjistit a dopočítat některé vstupní parametry. Na KU 800 je 

nainstalovaný pohon kolesa o jmenovitém výkonu 2x800 kW, účinnost pohonu je 

0,86[4], průměr navrženého kolesa je 11382 mm, přes korečky 12,75 mm, o rychlosti 4,9 

ot/min. 

Tabulka 11 Parametry odečtené z dokumentace 

PARAMETR ZNAČENÍ HODNOTA JEDNOTKA 

Výkon pohonu 

kolesa 
    1600 [kW] 

Účinnost   0,86 [-] 

Průměr kolesa    12,75 [mm] 

Otáčky kolesa    4,9 [min
-1

] 
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3.5.1 Síly působící na koleso-jmenovité 

Obvodová síla   : 

   
             

       
 
                 

           
        [3.2] 

 

Radiální síla                       : 

             [3.3] 

 

Boční síla   - nemá se uvažovat hodnota menší než 30%    [12], budeme tedy uvažovat 

50%: 

                         [3.4] 

 

Vyjádřené hodnoty zatížení se, jak bylo uvedeno výše, rozdělí na dva korečky 

v záběru takto: 

1. KOREČEK (koreček je hlouběji v záběru): 

                           [3.5] 

               [3.6] 

                           [3.7] 

2. KOREČEK: 

                           [3.8] 

               [3.9] 

                          [3.10] 
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3.5.2 Konstrukční řešení kolesa 

Koleso rypadla KU 800 bude bezkomorové, symetricky osazené po obvodě 18 

korečky, přenos krouticího momentu bude realizován přes středovou hřídel. 

 

Obrázek 57 Tříčtvrtinový řez celkovým modelem 
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Obrázek 58 Model připojení 1)ložisko SKF 232/500 CA/W 33 2)vnitřní oběžné kolo převodovky 3)část 
náboje I. 4)spojení nábojů 5)nástavba náboje II. 6)náboj II. 7)ložisko SKF 232/500 CA/W 33 

 

Korečky budou na koleso upevněny tříbodově – vpředu do kolesa a vzadu závěs na 

kolese pro spojení klínem. Prstenec kolesa bude kvůli snížení hmotnosti realizován jako 

skořepinová konstrukce. 

 

 

Obrázek 59 Čtvrtinový řez modelem kolesa 
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Obrázek 60 Segment prstence 

Jednotlivé segmenty prstence 

budou přes sebe přesazeny, aby se 

zabránilo koncentraci napětí ze 

svarů. Skluz kolesa musí být 

z důvodu předpokládaného 

zvýšeného abrazivního opotřebení 

dodatečně opatřen otěrovými 

plechy. 

 

 

  

Obrázek 61 Pohled na koleso z vnější a vnitřní strany 

Jako materiál pro výrobu kolesa bude použita ocel třídy 11 503.1 (S355J2) o 

hodnotách uvedených v tab. 12. Je to nelegovaná jakostní konstrukční, vhodná pro 

svařování všemi obvykle používanými způsoby svařování. 

Tabulka 12 Vlastnosti vybraného materiálu 

Parametr Hodnota Jednotka 

Mez pevnosti 470-630 MPa 

Mez kluzu 345 MPa 

Obsah C 0,2-0,23 % 
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3.5.3 Určení objemu korečků pro koleso 

Budeme – li uvažovat teoretickou výkonnost rypadla 5800 m
3
·h

-1
, pak můžeme ze 

vzorce pro teoretickou výkonnost určit objem výsypu, a tím i potřebný objem korečku. 

            
  

    
 

    

       
            [3.11] 

kde: 

s…počet výsypů [min
-1

]                                

a: 

  …počet korečků [-] 

  …otáčky kolesa [min
-1

] 

[3.12] 

 

potom: 

                                           [3.13] 

přičemž: 

    …objem korečku 

   …objem mezikruží (odečteno z modelu          ) 

Pro dodržení teoretické výkonnosti tedy bude nutné osadit koleso korečky o 

objemu 0,7 m
3
. 
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4 ZÁKLADNÍ VÝPOČET HŘÍDELE KOLESA 

4.1 Analýza 

Hřídel je podepřen v místech uložení ložisek SKF 232/500 CA/W33 do konstrukce 

výložníku. Vzdálenost podpěr je 7500 mm. Hřídel je v tomto provedení zatěžován dvěma 

dvojicemi osamělých sil. Jedna dvojice reprezentuje tíhu kolesa    a druhá tíhu 

převodové skříně   . V případě, že by došlo k nežádoucímu podepření kolesa a odlehčení 

kolesového výložníku, působila by na hřídel proti síle    tíha kolesového výložníku   . 

Přenos krouticího momentu je uskutečňován přes dutou hřídel, hřídel samotná tedy 

krouticí moment nepřenáší. 

 

Obrázek 62 Schéma zatěžujících sil-Fv-tíha výložníku, Fk-tíha kolesa, Fp-tíha převodovky 

Tíha kolesa, převodové skříně a výložníkové části: 

                                     [4.1] 

                                     [4.2] 

                                     [4.3] 

 

Ve výpočtu figurují pouze síly    a   , neboť síla od podepření    je nižší než tíha 

kolesa a nezatížila by hřídel víc než    v kombinaci s ostatními zatěžujícími silami.  
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Tabulka 13 Hmotnosti celků pro určení zatěžujících sil 

  Hmotnost [t] 

KOLESO 

Konstrukce kolesa 49,2 

Korečky 14,5 

Materiál nalepený v korečcích 5,2 

Materiál v kolese 10,7 

Kryt kolesa 5 

Ostatní (doplňková technologie) 4,1 

CELKEM 88,7 

PŘEVODOVKA CELKEM 70,7 

VÝLOŽNÍK 

Otěrový prstenec 11,9 

Rám s násypkou 6,1 

Kruhadlo u kolesa 25 

Část dopravníku+pohony 9 

Část materiálu na pase 1,6 

Část konstrukce výložníku 30 

Ostatní (ostatní technologie a znečištění od těživa) 4,5 

CELKEM 85,5 

Dále bude zahrnut ohybový moment od boční síly    a radiální síla   . Koleso je 

opatřeno 18 korečky, a tyto silové účinky proto působí v horizontální rovině a rovině od 

ní skloněné o 20°. Na koleso působí i další síly jako např. síla větru, ty jsou ale pro svou 

velikost zanedbatelné (nepřesahuje 6 kN). Pro realizaci analýzy bude použito generátoru 

komponent hřídele v programu Autodesk Inventor, což je parametrický, adaptivní 3D 

modelář - softwarová CAD aplikace firmy Autodesk. 

Pro výpočet bude použita síla o velikosti 210 kN - ohybový moment: 

                                [4.4] 

 

Rozložení do rovin: 

                                [4.5] 

                                [4.6] 
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Tabulka 14 Přiřazení indexů a velikosti jednotlivých zatížení 

Název zatížení  Označení Inventor Indexování Velikost  

Tíha kolesa    a        870[kN] 

Tíha převodovky    a        674[kN] 

Radiální síla horizontální    a         307[kN] 

Radiální síla pod úhlem    a         114[kN] 

Moment od boční síly 

horizontální 

       977[kNm] 

Moment od boční síly pod úhlem        362[kNm] 

 
Obrázek 63 3D zobrazení zatížení 

 

Obrázek 64 Návrh rozměrů hřídele 
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4.2 Výpočet průběhů zatížení 
Tabulka 15 Souhrn zadání a výsledků pro zadané hodnoty 

 

 

Obrázek 65 2D schéma zavedení sil v Autodesk Inventor 

 

4.2.1 Smyková síla 

 

  

Graf 1 Průběh smykové síly-nahoře celkový, dole v rovinách XZ aYZ 
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4.2.2 Napětí v ohybu 

 

  

Graf 2 Průběh napětí v ohybu-nahoře celkový, dole v rovinách XZ aYZ 

4.2.3 Ohybový moment 

 

  

Graf 3 Průběh ohybového momentu-nahoře celkový, dole v rovinách XZ aYZ 
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4.2.4 Průhyb 

 

  

Graf 4 Průhyb-nahoře celkový, dole v rovinách XZ aYZ 

 

  

Graf 5 Úhel průhybu-nahoře celkový, dole v rovinách XZ aYZ 
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5 PEVNOSTNÍ VÝPOČET HŘÍDELE 

Hřídel kolesového rypadla je vysoce dynamicky namáhaná součást, proto bude 

vyrobena z oceli 16 532, což je ocel pro tyto účely vhodná, především pro vysokou mez 

pevnosti a kluzu a dobrou obrobitelnost za tepla, bude se jednat o výkovek. 

Tabulka 16 Vlastnosti vybraného materiálu 

Parametr Hodnota Jednotka 

Mez pevnosti 1570 MPa 

Mez kluzu 1370 MPa 

Obsah C 0,3-0,4 % 

Tvrdost HB 462  

Legující prvky Ni-Mn-Si-Cr  

 

5.1 Návrh rozměrů 

 

Obrázek 66 Rozměry hřídele 

Z analýzy zatěžujících sil se odečte hodnota maximálního ohybového momentu (viz 

graf 6) působícího na hřídel pro zjištění minimálního možného průměru hřídele. 
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Ten se zjistí z rovnice namáhání v ohybu: 

      
        

     

 

  
           

     

 

          [4.7] 

 

kde: 

 

     …minimální průměr 

                    

            

…dovolené napětí v ohybu [8]                        [4.8] 

      …maximální ohybový moment 

 

 

Graf 6 Ohybový moment – odečet hodnot 
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Skutečný průměr v místě maximálního ohybu bude vzhledem k dynamickému 

namáhání zvolen 710 mm. Ostatní zvolené dispozice jsou znázorněny na obr. 66. 

Na obr. 67 je zobrazeno 8 konstrukčních vrubů, které se na součásti vyskytují a které 

jsou zatíženy napětím. V tabulce 17 pak jsou vypsány detaily jednotlivých vrubů. 

 

 

  

 

 

Obrázek 67 Schéma jednotlivých konstrukčních vrubů 

 

 

Tabulka 17 Detaily jednotlivých vrubů 

PARAMETR ZNAČE-

NÍ 

ŘEŠENÉ MÍSTO VRUBU NA PŘECHODU MEZI 

PRŮMĚRY 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

VRUB MEZI 

PRŮMĚRY 

 

500-

580 

650-

670 

670-

700 

700-

720 

720-

710 

710-

720 

600-

540 

540-

500 

PŘECHODO-

VÝ RADIUS 
r = ρ 25 55 55 50 25 25 20 10 

VZDÁLENOST 

OD POČÁTKU 
l 650 3740 4060 4380 4610 5690 7280 7595 
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5.2 Kontrolní výpočet 

5.2.1 Statická bezpečnost v místě největšího ohybového napětí: 

Nejvyšší hodnota ohybového napětí je podle grafu 7 generovaného pomocí Autodesk 

Inventor na přechodu mezi průměry 650 a 670 mm ve vzdálenosti 3740 mm. 

 

 

Graf 7 Hodnota napětí v ohybu - odečet hodnoty 

Pro výpočet statické bezpečnosti se proto použije hodnota z tohoto místa vrubu 

označeného jako II, tj.               . 

Statická bezpečnost: 

   
  

     
 
    

    
          [4.9] 
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Tato hodnota však není kvůli dynamickému namáhání směrodatná, je totiž potřeba 

posoudit součást z hlediska dynamické bezpečnosti, která je poměrem meze únavy 

vrubované součásti k hodnotě ohybového napětí v řešeném místě, tedy: 

   
  

 

  
                      [4.10] 

 

Jak bude pomocí výpočtů dokázáno dále, mez únavy vrubované součásti je 

značně závislá na jakosti povrchu, velikosti součásti a součiniteli vrubu, který je 

odvislý od velikosti jednotlivých na sebe navazujících průměrů a poloměru zaoblení 

mezi nimi. Je tedy zřejmé, že každý přechod mezi průměry musí být co 

nejplynulejší, stejně tak bude dbáno na dosažení drsnosti povrchu minimálně 1,6. 

Další výpočet se bude opět provádět pro místo II, tedy místo s největším ohybovým 

napětím. 

5.2.2 Posouzení na tvarovou a dynamickou únosnost 

Mez únavy vrubované součásti namáhané ohybem    
  je definována vztahem: 

   
      

       
  

                  [4.11] 

kde: 

σ   … základní mez únavy pro ohyb       

ε   … součinitel velikosti [-] 

η   … součinitel jakosti povrchu [-] 

β  … součinitel vrubu [-] 

 

Pro určení velikosti součinitele vrubu β existuje několik postupů, pro všechny je však 

potřeba znát tvarový součinitel α. 
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5.2.3 Mez únavy pro ohyb    : 

Pro zušlechtěnou legovanou ocel namáhanou ohybem platí: 

                                     [4.12] 

  

5.2.4 Určení tvarového součinitele α: 

Součinitel α se také nazývá teoretický součinitel koncentrace napětí a závisí na 

způsobu zatěžování a na tvaru vrubu. Nezávisí na materiálu. 

 

Obrázek 68 Součinitel  -odečet hodnoty [6] 

Pro odečtení hodnot je třeba znát 

dva poměry, a to: 

 

   
 

a: 

 

 
 

kde ρ představuje poloměr 

zaoblení r. 

V tomto případě tedy: 

 

   
 

  

       
      

a 

 

 
 

  

   
       

 

Po dosazení a odečtu odpovídá α hodnotě 1,55. 
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5.2.5 Zjištění vrubového součinitele β podle Heywooda 

Pro zjištění vrubového součinitele β se použije Heywoodův vztah. 

    
 

    
   
   

  
 

 
[4.13] 

Heywoodův vztah je analyticko-empirický a zahrnuje vliv gradientu napětí pomocí 

konstanty a´, která je daná tvarem vrubu a statickou pevností materiálu. Pro ocel a 

osazenou hřídel platí: 

Tabulka 18 Součinitel a´ podle Heywooda [9] 

 

 

 ´  
   

  
 

   

    
            

[4.14] 

 

Heywoodův vztah po dosazení: 
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5.2.6 Určení součinitele velikosti     

Součinitel velikosti respektuje okolnost, že větší rozměr součásti poskytuje větší 

pravděpodobnost výskytu vady. Součinitel    je závislý především na poměru 

charakteristických rozměrů zkušebních tyčí. Průběh    lze popsat vztahem: 

     
 

  
 
 

  
       

   
 

     

      [4.15] 

 

kde: 

  …objem řešeného průměru 

   …objem zkušebního vzorku 

  …exponent respektující způsob namáhání a materiál (pro krut a ohyb a pro slitinové oceli 

= -0,06) [9] 

5.2.7 Součinitel jakosti povrchu     

 

Obrázek 69 Součinitel jakosti povrchu-odečet hodnoty 

Tento součinitel respektuje vliv technologie výroby z hlediska jakosti povrchu. Je 

závislý na střední aritmetické hodnotě drsnosti a také na stavu povrchu, jenž se může 

měnit v důsledku koroze. Jak bylo zmíněno dříve, v místech vrubů bude požadována 

drsnost alespoň 1,6. 

         [4.16] 
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5.2.8 Stanovení meze únavy vrubované součásti pro ohyb 

 

Tabulka 19 Sumarizace výsledků 

          [MPa] 

         [-] 

         [-] 

         [-] 

 

Po dosazení tedy dostaneme skutečnou mez únavy součásti s vrubem, která u 

dynamicky namáhané součásti lépe charakterizuje skutečné namáhání součásti. 

   
      

       
     

       
         

    
           [4.17] 
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5.2.9 Dynamická bezpečnost v místě největšího ohybového napětí: 

 

   
  

 

  
 
     

    
     [4.18] 

 

Dynamická bezpečnost v bodě II překračuje hodnotu 2, lze ji tedy považovat za 

dostatečnou. 

Obecně se dá předpokládat, že místo největšího ohybového napětí bude také 

nejkritičtější. Praxe ovšem ukazuje, že z hlediska vzniku únavového lomu jsou místa 

přechodu kritičtější než místa s největším napětím. I když se tedy v místě II nachází jak 

maximální napětí, tak vrub, je potřeba zkontrolovat analogicky i ostatní vruby na 

součásti, které by mohly být dalšími potenciálními zdroji únavového lomu. 

Z detailu ohybového napětí je na obr. 70 vidět, že v okolí bodu II se nachází hned 

několik dalších špiček ohybového napětí. 

 

 

Obrázek 70 Špičky ohybového napětí 

Pro tento účel byla v tabulkové aplikaci Excel vytvořena tabulka (viz tab. 20) pro 

výpočet a snadné porovnání výsledků jednotlivých řešených míst. Porovnání výsledků je 

zahrnuto v závěru. 
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5.3 Sumarizace výsledků 

Tabulka 20 Souhrn výsledků pro jednotlivá místa s vrubem 

 

Jak je z tabulky poznat, všechna řešená místa na hřídeli vyhovují míře dynamické 

bezpečnost, ale podezření, že by mohlo být ještě jiné místo kritičtější než řešený bod II, 

nebylo liché. Místo konstrukčního vrubu označené jako III (osazení za ložiskem SKF 

239/670 CA/W33 pro podepření krycí trubky hřídele)se ukázalo být méně bezpečné než 

původně řešené místo II i přes to, že ks i σo jsou příznivější. I tak ale splňuje požadovanou 

míru dynamické bezpečnosti. Stejně tak nedojde k překročení povoleného naklopení 

ložisek, jak jde vidět z průběhu úhlu naklopení na obr. 71. 

 
 

Obrázek 71 Úhel průhybu a povolené hodnoty ložisek SKF 
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6  ZÁVĚR 

Dle zadání diplomové práce byly provedeny: 

 rešerše problematiky 

 rozbor zatížení kolesa velkostroje KU 800 

 konstrukční návrh kolesa pro KU 800 

 pevnostní výpočet kolesa 

Výkresy kolesa a hřídele jsou součástí přílohy této práce. 

Na začátku práce je obecně zmíněna analýza procesu rozpojování, včetně tabulek 

s mechanickými vlastnostmi hornin a způsoby těžby, jako úvod do problematiky 

dobývání. Je také stručně zmíněna teorie rypných odporů. 

Dále je popsána historie a vývoj kolesových rypadel a uveden popis částí velkostrojů, 

které nejblíže souvisejí s problematikou dobývání kolesovými rypadly, jako jsou: 

 konstrukce koles 

 uložení kolesa ve špičce kolesového výložníku 

 přenos krouticího momentu od pohonu na koleso 

Byla provedena analýza zatížení kolesa KU 800 a jednotlivé hodnoty použity pro 

pevnostní výpočet hřídele kolesa. 

Koleso bylo navrženo bezkomorové, skořepinové konstrukce, pro 18 korečků, které 

budou na koleso připevněny tříbodově – vpředu na dva čepy, vzadu zajištěny klínem. 

Krouticí moment bude na koleso přenášen přes dutou hřídel. Jako materiál pro výrobu 

kolesa byla zvolena ocel 11 503.1 (S355J2). 

Výpočet hřídele kolesa byl z důvodu dynamického namáhání realizován i z hlediska 

tvarové a dynamické únosnosti, která respektuje mez únavy vrubované součásti. Všechny 

vruby na součásti překračují hodnotu dynamické bezpečnosti 2,2 - bezpečnost lze tedy 

považovat za dostačující. Jako materiál pro výrobu hřídele byla zvolena ocel 16 532. 

Poděkování 

Rád bych poděkoval prof. Horstu Gondekovi, ing. Karlu Strakošovi a panu 

Miroslavu Nachtmannovi za neocenitelnou pomoc při realizaci této diplomové práce. 
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