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Anotace 

Ing. TOMEK, Petr. Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí. Ostrava, Katedra 

výrobních strojů a konstruování, VŠB – TU Ostrava, 2014. 114 s. Disertační práce, 

vedoucí: Fries, J. 

Disertační práce řeší problematiku vybraných uzlů a technologických oblastí konstrukce 

dobývacího kombajnu nízkých slojí. Zaměřuje se především na problematiku pojezdového 

ústrojí; kluzných a spolu zabírajících částí; problematiku jejich otěruvzdornosti, snížení 

výrobní náročnosti vybraných strojních zařízení, problematiku montáže a demontáže 

zařízení v nízkých slojích a rovněž problematiku protikorozní ochrany spárových ploch 

pevného závěru. Při inovaci dobývacího kombajnu nízkých slojí jsou využívána data 

získaná analýzou provozních dat stroje a souborů měření in-situ. Práce obsahuje 

experimenty a návrhy řešení výše zmíněné problematiky a jejich následné využití v důlní 

a technické praxi a ve výrobních technologických postupech. 

Annotation 

Ing. TOMEK, Petr. Low-Seam Longwall Shearer Innovation. Ostrava, Department of 

Production Machines and Design, Technical University of Ostrava, 2014. 114 p. Doctoral 

thesis, Head Supervisor: Fries J. 

The dissertation addresses issues associated with selected components and technological 

systems of longwall shearers utilized in low-seam coal mining applications. The paper 

primarily focuses on issues related to the running gear and its sliding/driving components 

in terms of their frictional resistance and deals with the optimization of processes involved 

in the manufacture of selected machinery, issues pertaining to the assembly and 

disassembly of the shearer in low-seam mines, as well as corrosion protection of joint 

surfaces of flameproof enclosures. The innovation of low-seam longwall shearers is 

approached on the basis of data gleaned from analyses of operating data and on-site 

measurements. The dissertation includes experiment reports and presents proposals as to 

how the aforementioned issues could be effectively addressed and the results implemented 

in mining and technological applications and manufacturing processes. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

HBW Zkouška tvrdosti podle Brinella - indentorem kulička ze slinutých 

karbidů 

HRC Zkouška tvrdosti podle Rockwella - indentorem je diamantový kužel 

HV Tvrdost podle Vickerse – diamantový pravidelný čtyřboký jehlan 

In Jmenovitá hodnota proudové ochrany [A] 

KV Rázová práce [J] 

LCD Displej z tekutých krystalů (anglicky liquid crystal display) 

M1 Úroveň proudové ochrany levého pojezdového motoru [%] 

M2 Úroveň proudové ochrany pravého pojezdového motoru [%] 

MoS2 Sirník molybdeničitý 

P2 Výkon [W] 

Ra Střední aritmetická úchylka profilu 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

Rm Pevnost v tahu [MPa] 

SiO2 Oxid křemičitý 

T Zatěžující moment [Nm] 

T1 Teplota na předním ložisku motoru [°C] 

T2 Teplota na zadním ložisku motoru [°C] 

T3 Teplota vinutí motoru [°C] 

T4 Teplota chladicí vody na vstupu [°C] 

T5  Teplota chladicí vody na výstupu [°C] 

T6 Teplota okolí [°C] 

UCK Zkrácení slovního spojení „u cévového kola“ 

n Otáčky motoru [min
-1

] 

pH Vodíkový exponent 

tn Vypínací doba [s] 
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1 Úvod 

Vrůstající poptávka po koksovatelném uhlí, byť vlivem hospodářské krize 

posledních několika let byl její růst citelně zpomalen, vede k tlaku na vývoj nových 

technologií a zařízení zajišťujících jeho efektivní těžbu. 

V současné době, je všude tam, kde je to vhodné nahrazována tradiční metoda 

pilířování, při níž jsou podzemní ložiska těžena tak, že jsou v nich z důvodu zamezení 

poklesu horizontů ponechány pilíře podpírající strop, metodou stěnování a to především v 

hloubkách větších než 300 m, kde je pilířování ekonomicky velmi náročné. Vhodnost 

jedné či druhé, případně některé další metody je závislé na kombinaci mnoha faktorů 

(geologie, faktory vyplývající z povahy těžebního průmyslu příslušné země aj.). Metoda 

stěnování je vhodná především pro rozsáhlé uhelné sloje s málo proměnlivou mocností bez 

větších poruch ovlivňujících průběžnou těžbu. Podloží musí být z důvodů nasazení 

mobilních mechanizovaných výztuží dostatečně pevné. Nadloží musí rovněž splňovat řadu 

požadavků (nesmí zde být výskyt velkých poruch nebo jiných geologických prvků, které 

mohou mít nepříznivý vliv na průběžnou těžbu, v nadloží sloje by také neměly být 

významnější vodonosné horizonty, ropné a plynové kapsy). Technologie stěnování je 

vhodná k automatizaci většiny procesů exploatace nerostu, což vyvažuje její částečnou 

nevýhodu velkých počátečních nákladů na vybavení porubů (zakoupení dobývacího 

kombajnu, hřeblového dopravníku a mechanizované výztuže, které jsou z celého 

dobývacího komplexu prakticky nejnákladnější položkou) a nutnosti dobře udržovaného 

systému důlních větrů - klimatizace. 

Země s největším podílem stěnování jsou Čína a USA, Austrálie, Rusko, Polsko, 

Česká republika, Mexiko, Ukrajina, Velká Británie a Německo. 

Vedle slojí s velkou mocností, se nachází velké množství uhelných zásob v nízkých 

slojích a to především v Rusku a na Ukrajině. Vezmeme-li v úvahu, že například v rámci 

pokrytí celkové spotřeby energie Ukrajiny, která zaujímá šestou příčku na světě ve 

velikosti uhelných rezerv, je uhlí druhým největším zdrojem (cca 25% podíl v primární 

spotřebě energie) a spotřeba uhlí oproti stejnému období předchozího roku vzrostla v roce 

2011 o 9% a dosáhla téměř 82 milionů tun, je logické, že vzrůstá poptávka po strojním 

vybavení zajišťujícím jeho těžbu v podmínkách nízkých a nízkých slojí. 

V posledním roce je bohužel situace na východě Ukrajiny, kde se nachází většina 

ukrajinských zásob koksovatelného uhlí, komplikovaná v důsledku nepřehledné politické 

situace a místních ozbrojených střetnutí, ale do budoucna se dá předpokládat, že po 
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vyřešení této krize, bude snaha o opětovnou stabilizaci politické i ekonomické situace 

a o obnovení těžby v plném rozsahu. Z tohoto důvodu je nutno být připraven na obnovení 

poptávky po sofistikovaných dobývacích systémech – dobývacích komplexech do nízkých 

slojí. Tyto stroje by měly být šetrné k životnímu prostředí a samozřejmě samotný proces 

exploatace co nejvíce efektivní. 
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2 Současný stav řešené problematiky 

Nízké sloje se v současné době ve velkém měřítku dobývají především V Rusku 

a na Ukrajině (jak je uvedeno v úvodu) a rovněž v České republice v Ostravsko 

karvinském revíru. Zde se však zatím tyto sloje dobývají pluhovými komplexy, avšak 

právě v těchto dnech se bude rozhodovat o nákupu kombajnového komplexu do nízkých 

slojí a to na dole ČSM. Je to dáno relativně obtížnými důlně geologickými podmínkami, 

které nejsou vhodné pro pluhování, tedy nasazení pluhového komplexu. 

2.1 Metody dobývání nízkých slojí  

Dobývání nízkých slojí je v současné době prováděno především pomocí 

následujících technologií.  

 Pluhové komplexy 

Mezní mocnost sloje (dolní hranice) je 0,6 m – s individuální výztuží – nižší 

výkonnost a v současné době se dobývání těchto mocností neprovádí. Optimální 

mocnosti 0,8 – 1,5 m a 1,5 – 2,7 m. Uhelné pluhy lze při použití kotvení nasadit až 

do úklonu 40°. Pevnost uhlí do 35 MPa. Proti uhelným kombajnům mají obrovskou 

výhodu, a to nižší pořizovací cenu. Při plně automatizovaném porubu není nutná 

přítomnost obsluhy v porubu. 

 Kombajnové komplexy 

Mezní mocnost sloje 0,7 m. Tato technologie je vhodná především pro těžbu uhlí 

s pevností vyšší než 25 MPa. Dobývací kombajny lze nasadit až do úklonu 35°. Při 

plně automatizovaném porubu není nutná přítomnost obsluhy v porubu.  

 Škrabákové komplexy 

Dnes již velmi málo používaná technologie (výjimečně např. Latinská Amerika), 

použitelná při těžbě hnědého uhlí, které je měkčí, než uhlí černé (kamenné). 

V historii byla tato technologie nasazována i v české republice. Mezní mocnost 

sloje je 0,4 m. Horní hranici ovlivňuje řada faktorů, především odlučnost uhlí od 

stropu - nadloží. Tato technologie se využívá především při dobývání krátkých 

pilířů s proměnlivou délkou porubní fronty a krátkými směrnými délkami porubů. 

Pevnost uhlí do 15 MPa [8]. 
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Každá z těchto technologií má své klady a zápory. Ve své práci se následně 

zaměřuji blíže na technologii dobývání kombajnovými komplexy a to především na 

vybrané konstrukční uzly těchto zařízení (např. uzel: kluzné části – hřeben ozubnicové trati 

– cévové kolo), a na problematiku bezpečnosti konstrukce (ochrana funkčních ploch 

pevných závěrů).  

2.2 Parametry určující vhodnost dobývací technologie 

Pro volbu vhodného dobývacího zařízení je nutné brát v úvahu [2] [3]: 

 Mocnost sloje a její proměnlivost. 

 Úklony porubu včetně rozmezí úklonů. 

 Nejkratší úsek směrné délky porubu (úsek mezi poruchami, které nelze přejít 

porubem). 

 Pevnost uhlí, proplástku a počvy. 

 Rozpojitelnost uhlí a bezprostředního nadloží. 

 Odlučnost uhlí od nadloží a podloží. 

 Náchylnost stropu k výlomům. 

 Profil chodeb a jejich kvalita. 

 Obsah SiO2. 

Budoucnost dobývání nízkých slojí směřuje k plně automatizovaným porubům. 

2.3 Stěnové dobývací kombajny pro nízké sloje 

Dobývací kombajny pro nízké sloje lze rozdělit dle několika kritérií. Z hlediska 

typu konstrukce je nejdůležitější členění podle polohy těla vůči pojezdové trati 

(hřeblovému dopravníku). 

2.3.1 Kombajny s tělem nad dopravníkem („klasická konstrukce“) 

Dobývací kombajn s tělem kombajnu nad dopravníkem (Obr. 1), se skládá ze dvou 

ramen s řeznými orgány, které jsou mechanicky spojeny pomocí čepů s kompaktní skříní 

dobývacího kombajnu. V každém rameni je instalován jeden elektromotor. Přenos 

mechanického výkonu z motoru na řezný orgán je řešen pomocí čelní převodovky 

integrované v rameni a planetové převodovky umístěné na konci rozpojovacího ramene, na 
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kterou se rozpojovací orgán připevňuje. Řezný orgán ramene je vybaven tryskami 

vnitřního zkrápění. Tělo kombajnu (střední část) dobývacího kombajnu tvoří skříň 

s pojezdovými motory, jejichž mechanický výkon je přenášen přes čelní a planetové 

převodovky až na výstupní hnací kola (tzv. cévová kola), zabírající do pojezdové tratě, 

dále pak parkovací brzdy, obvod hydrauliky a elektrické části kombajnu. 

 

Obr. 1 – Kombajn s tělem nad dopravníkem 

2.3.2 Kombajny s tělem kombajnu mimo dopravník („portálové“) 

Konstrukce kombajnů s tělem kombajnu mimo dopravník (Obr. 2) různých výrobců 

se mohou velmi výrazně lišit. Podle způsobu pojezdu (pohybu kombajnu v porubu – podél 

uhelného pilíře) rozlišujeme dva základní typy: 

 

Obr. 2 – Kombajn s tělem mimo dopravník (s vlastním pojezdem) 

 Řetězem tažené 

U kombajnů s tažným řetězem je řetězové kolo umístěno buď na kombajnu, nebo 

ve vratné stanici na chodbě. V obou případech je pojezdová rychlost kombajnu 

regulována v závislosti na odporu rozpojovacího orgánu buď elektrohydraulicky, 

nebo elektricky. Velkou nevýhodou těchto kombajnů je velké nebezpečí úrazů při 

jeho samotném provozu, kdy řetěz je veden porubem, ale především pak v případě 
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přetržení tažného řetězu, proto se od tohoto typu, pokud je to jen možné, ustupuje a 

jsou nahrazovány typem kombajnu s vlastním pojezdem.[1]  

 S vlastním pojezdem (bezřetězové)  

Poháněcí část pojezdu u kombajnů s bezřetězovým pojezdem přenáší výkon od 

elektromotoru na pojezdové kolo, které zabírá do lišt nebo řetězů spojených 

s hřeblovým dopravníkem. Jsou dvě možnosti regulace rychlosti pojezdu kombajnu 

– hydraulická, nebo elektrická.[1]  

2.4 Dobývací kombajn MB 444 P - současný stav řešené problematiky 

Českým zástupcem bezřetězových kombajnů s tělem kombajnu mimo dopravník, 

s elektrickou regulací rychlosti pojezdu, je kombajn společnosti T Machinery a.s. 

MB 444 P (Obr. 3), určený pro obousměrné bezvýklenkové dobývání uhlí o pevnosti do 

40MPa. Povolené jsou proplástky horniny s pevností do 60MPa s maximálním podílem do 

20% celkové dobývané mocnosti. Kombajn je určen pro dobývání uhelných slojí od 0,8 do 

1,5m s podélným úklonem ±35° a příčným úklonem (směrem na pilíř) ±20°. Dobývací 

stěnový kombajn MB444P je určen rovněž k nasazení v plně mechanizovaných 

komplexech s hydraulickou mechanizovanou výztuží a hřeblovým dopravníkem typu C3K 

225/642. Velkou předností kombajnu jsou jeho malé rozměry, velká pevnost a odolnost 

vůči mechanickým vlivům při dobývání. Strojní část kombajnu tvoří střední část a 

portálové samonosné části, vetknuté do středu kombajnu. Ovládání stroje je možné pomocí 

tlačítek na hlavním nebo pomocném panelu, nebo pomocí pultu dálkového ovládání [7]. 

Pojezd kombajnu zajišťují dvě nezávislá pojezdová zařízení, skládající se 

z elektromotoru, čelní a planetové převodovky na výstupu s cévovým kolem, které se 

odvaluje po hřebenu. Pojezd stroje je v bezřetězovém provedení EICOTRACK 

a mechanizovaným ukladačem kabelů a hadic pro práci v pravém nebo levém porubu 

v závislosti na směru odtěžení.  

Ze strany závalu je kombajn veden na vodící tyči, po níž současně vykonává kluzný 

pohyb. Na straně pilíře se po břitu hřeblového dopravníku posouvá dolní část levého a 

pravého portálu a po počvě se posouvá pilířová kluznice, upevněná na části kombajnu 

nacházející se mimo dopravník. Šnekové rozpojovací orgány umístěné na ramenech 

rozpojují a částečně nakládají uhlí na hřeblový dopravník. Řezné orgány ramene jsou 
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vybaveny tryskami vnitřního zkrápění z důvodu eliminace prachu a možnosti jeho 

následného vznícení. 

Zajímavě řešená konstrukce tohoto kombajnu, umožňující dobývání nízkých 

mocností, při relativně vysokém výkonu a efektivitě, předurčuje tento typ kombajnu jako 

vhodný prostředek pro nasazení tam, kde již klasické konstrukce kombajnů (tělo kombajnu 

nad hřeblovým dopravníkem) nelze použít. I přes drobné komplikace při prvním nasazení 

tohoto inovativního kombajnu in situ, dosáhl tento komplex vynikajících výsledků. 

Odstranění těchto nedostatků a dosažení ještě lepších technických vlastností a výkonových 

parametrů tohoto kombajnu, jsem si proto vybral jako obsah své disertační práce „Inovace 

dobývacího kombajnu nízkých slojí“.  

Při provozu důlního dobývacího portálového kombajnu MB 444 P (obr. 3) dochází 

mimo jiné k opotřebení kluzných částí kombajnu a rovněž k nadměrnému opotřebení 

ozubnicových hřebenů pojezdové tratě. Kluznice u cévového kola tvoří společně s dolní 

částí levého, respektive pravého portálu portálové části kombajnu monoblok, viz Obr. 10. 

Tento monoblok spolu s horní částí levého, nebo pravého portálu tvoří spoj portálové části 

s tělem kombajnu. Výměna kluznice je obtížná z důvodu deformací navzájem spojených 

částí (těla kombajnu, kluznice u cévového kola). Při jízdě kombajnu dochází 

k nadměrnému přetěžování pojezdových motorů z důvodu „klínění se“ kombajnu na trati 

hřeblového dopravníku. 

Plochy rovinných spár pevných závěrů kombajnu jsou vystavovány působení 

mechanického opotřebení a současně působení agresivního důlního prostředí, následkem 

čehož dochází ke korozi těchto ploch a nebezpečí následného snížení bezpečnostní funkce 

těchto spár (spára musí zajistit, v případě výbuchu uvnitř závěru, uhasnutí plamene 

procházejícího spárou, aby nedošlo k přenesení výbuchu do okolní atmosféry). Největší 

zasažení spárové plochy korozí bylo u portálového kombajnu MB 444 P zjištěno na ploše 

levého portálu v místě přechodu mezi závěrem levého portálu a tělem elektro skříně 

kombajnu. Pevným závěrem rozumíme typ ochrany, který předepsaným způsobem 

konstrukce zabezpečuje, aby v případě exploze uvnitř této konstrukce, způsobené částmi 

schopnými vznítit výbušnou atmosféru umístěnými uvnitř závěru; tento závěr vydržel 

výbuchový tlak a zabránil přenesení výbuchu do okolní výbušné atmosféry (více viz 5.5.3).  
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2.4.1 Parametry kombajnu MB 444P 

Tab. 1 – Technické parametry kombajnu MB 444P: 

Délka kombajnu (osová vzdálenost rozpojovacích válců) 8265 mm 

Průměr rozpojovacího orgánu 700-900 mm 

Dobývaná mocnost 0,8-1,3 m 

Produktivita (řezný odpor uhlí max. 360kN/m) 6-7 t∙m
-1

 

Minimální výška kombajnu (od počvy v závislosti na 

dopravníku) 620 mm 

Otáčky rozpojovacího orgánu 78 min
-1

 

Šířka rozpojovacího orgánu 800 mm 

Maximální úklon podélný ±35 ° 

Maximální úklon příčný ±20 ° 

Podřez 150 mm 

Tažná síla 2x220 kN 

Celkový výkon motorů kombajnu 444 kW 

Hlavní motory - výkon 2x200 kW 

Motory pojezdu - výkon 2x22 kW 

Provozní napětí 660/1140 V 

Max. hmotnost kombajnu 22000 kg 

 

2.4.2 Základní části kombajnu  

1. Střední část kombajnu 

2. Levé rameno 

3. Pravé rameno 

4. Rozpojovací orgán pravý 

5. Rozpojovací orgán levý 

6. Elektromotor ramene 

7. Portálová část kombajnu 
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3 Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce „Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí“ je zvýšení 

efektivity dobývání nízkých slojí kombajnovými komplexy. Z důvodu šíře této problematiky 

jsem rozdělil tento úkol do několika dílčích cílů: 

 Analyzovat detailněji problematické uzly konstrukce kombajnu pro nízké mocnosti.  

 Navrhnout možné opatření vedoucí ke zvýšení životnosti kluzných částí kombajnů. 

 Zvýšení životnosti spolu zabírajících částí pojezdových ústrojí (ozubnicových 

hřebenů, cévových kol, vodících tyčí apod.). 

 Snížení výrobní náročnosti vybraných strojních částí. 

 Snížení časové náročnosti montáže a demontáže stěžejních strojních částí in-situ. 

 Optimální řešení ochrany ploch pevného závěru před korozí s ohledem na bezpečnost 

důlních zařízení a příslušnou legislativu.  
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4 Použité metody řešení a použitá zařízení  

Při výzkumu a zpracování této práce jsem využil reálná naměřená data z dobývacích 

kombajnů určených pro práci v nízkých mocnostech uhelných slojí a také výsledky měření 

opotřebení kluzných částí in situ. K vyhodnocení a zpracování dat jsem mimo jiné využil 

software Cyril SW 1.05 umožňující sledovat závislosti všech na kombajnech měřených a 

zaznamenávaných veličin v závislosti na čase. Následně jsem tato data zpracoval graficky. Je 

možno je sledovat také online a případně ověřovat okamžitě aplikované myšlenky.  

Četnost měření v případě opotřebení kluzných částí pojezdových ústrojí kombajnu 

byla volena s ohledem na možnosti přístupu k danému zařízení in situ přímo na šachtě. Po 

dohodě s kompetentními zástupci šachty toto vycházelo na četnost jedenkrát za deset dnů 

(větší četnost nebyla možná z důvodu těžby a provozu stroje). Naopak z důvodu objemu dat 

z provozu dobývacího kombajnu (zaznamenávání všech hodnot na kombajnu dochází každou 

sekundu) jsem vybral pouze relevantní data pro každý z těchto sledovaných dnů: sledovány 

byly hodnoty naměřené na každé desáté sekci (mechanizované výztuži). Jako hodnota dané 

veličiny použité pro další zpracování na této sekci byl brán její aritmetický průměr všech 

hodnot naměřených při jednom průjezdu kombajnu pod touto sekcí. Z důvodů vyloučení 

možného zkreslení výsledných dat, jsem z dalšího zpracování odfiltroval hodnoty, u nichž 

byla rychlost kombajnu nulová, nebo menší než 0,5 m/min. Takto zpracovaná data jsem 

následně graficky zpracoval a vyhodnotil. Experiment probíhal na velmi málo opotřebovaném 

porubovém (hřeblovém) dopravníku s minimální mírou opotřebení pojezdové tratě, tvořené 

ozubnicovými hřebeny (Obr. 28). 

Obdobně bylo postupováno v případě souběžného výzkumu opotřebení ozubnicových 

hřebenů pojezdové tratě, s tím rozdílem, že měření opotřebení zubů bylo prováděno s měsíční 

četností, po dobu jedenácti měsíců.  

Na šachtě Dobropolje, Ukrajina, oblast Pavlogradugol (dále jen „šachta č. 2“) 

probíhalo po dobu osmi měsíců sledování počtu měněných dílů portálového dobývacího 

kombajnu MB 444  P a následně proběhla analýza takto získaných dat a podkladů. 

Výzkum v oblasti ochrany funkčních ploch pevného závěru probíhal tak, že u 

vybraných ploch zkušebních vzorků pevného závěru, bylo aplikováno navržené řešení. 

Následně byla zkontrolována drsnost povrchu a vizuální stav takto ošetřených povrchů. Po 

zkušební době 90 dnů, kdy byly vzorky nasazeny in situ, byly demontovány a ověřena drsnost 

testovaných ploch. Výsledky zkoušky byly zaznamenány do tabulek a následně vyhodnoceny. 
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4.1 Software Cyril SW 1.05  

Software Cyril SW 1.05 umožňuje sledovat závislosti všech na kombajnu měřených 

a zaznamenávaných veličin v závislosti na čase a to rovněž graficky a on line. Mimo přímé 

zobrazení zaznamenávaných veličin umožňuje rovněž snadno a rychle zjistit průměrné 

a maximální hodnoty vybraných veličin (viz Příloha č. 1), provozní časy stroje nebo četnosti 

výskytu vybraných provozních režimů stroje. Dále je možné programem Cyril sledovat interní 

povely a z nich odvozené provozní a poruchové zařízení [5]. 

Popis výstupního grafu software Cyril 

 

 

Obr. 4 – Popis výstupního grafu software Cyril SW 1.05 

1. Vertikální osa grafu – při prvotním načtení zobrazovaných dat se její měřítko 

automaticky nastaví tak, aby byly zobrazeny všechny veličiny. Osa je společná pro 

všechny veličiny v grafu. Pokud některá ze zobrazovaných veličin nabývá malých 

1 2 3 4 
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hodnot (např. 1 až 5) a osa má velký rozsah (např. 0 až 250) je zřejmé, že zobrazovaná 

veličina v grafu nebude příliš „čitelná“ (viz obr. 4), zelená křivka znázorňující rychlost 

kombajnu). Pro tyto účely existují v dialogovém okně Čtení dat pro jednotlivé veličiny 

funkce zisk a posun, které dokážou upravit velikosti zobrazovaných veličin.  

2. Horizontální osa grafu - při prvotním načtení zobrazovaných dat se její měřítko 

automaticky nastaví tak, aby byly zobrazeny všechny vybrané záznamy. Časové 

značky jsou na této ose ve tvaru den_měsíc_rok_hodina_minuta_sekunda.  

3. Legenda grafu – poskytuje informaci o veličinách, zobrazených v grafu. Uveden je 

vždy název veličiny, pak následuje v hranatých závorkách jednotka zobrazované 

veličiny. V kulatých závorkách je za znaménkem * uvedena hodnota zisku (násobku) 

veličiny oproti skutečné hodnotě. Za znaménkem +(-) je uvedena hodnota posuvu 

dané veličiny od horizontální osy. Je-li vybraná veličina zobrazená reálně (bez zisku 

a posuvu), je v kulatých závorkách za veličinou uveden následující tvar zápisu: (*1+0)  

4. Oblast grafu – v této oblasti jsou vykreslovány jednotlivé datové křivky. S touto 

oblastí je možné dále pracovat pomocí myši.  

 

Program Cyril umožňuje provádět částečnou analýzu zaznamenaných dat. V okně (Obr. 5) 

se pomocí podmínek zvolí provozní stav stroje, který se snažíme nalézt. Například je zde 

možné vyfiltrovat, kdy se na zařízení nacházel proud vyšší než 25A. Je zde možné 

vytvářet i mnohem složitější podmínku. Je možné vytvořit podmínku z maximálně pěti 

veličin. Pokud jsou zvoleny více než dvě veličiny, je nejprve vyhodnocena podmínka 

„a současně“ a teprve poté z dílčích výsledků podmínka „nebo“. Po potvrzení navolené 

podmínky tlačítkem OK, je zobrazen požadovaný výpis. 

 

Obr. 5 – Analýza. 
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Ve výpisu je zobrazen počet prvního splnění zvolené podmínky ze souvislého bloku. Dále 

jsou jednotlivé výskyty těchto stavů vypsány v chronologickém pořadí. 

4.2 Popis diagnostiky dobývacího kombajnu MB 444 P 

Ke zjištění vyhodnocovaných hodnot jsou na stroji instalována čidla teploty, tlaku, 

průtoku, úrovně hladin provozních kapalin, polohy kombajnu, úrovně metanu a stavu ventilů. 

Ve sledovaných kombajnech se nachází 5 čidel monitorujících vodní systém kombajnu 

(tlak vody na vstupu kombajnu, průtok vody na vstupu kombajnu, průtok vody pro zkrápění 

levého ramene, průtok vody pro zkrápění pravého ramene, průtok vody pro chlazení levé 

části, průtok vody pro chlazení pravé části). Podle nastavení parametrů souvisejícího 

s konkrétním čidlem může docházet tímto čidlem k zásahům do řízení kombajnu nebo pouze 

k informativnímu měření dané veličiny. Čidla fungují následujícím způsobem. Po přivedení 

napájení na čidla nebo po přechodu čidla z aktivního do neaktivního stavu (není voda) je 

spuštěn časovač s parametrem prodleva vody. Po dosažení času nastaveného tímto 

parametrem je v hlavním menu LCD displeje vypsáno poruchové hlášení.  Současně s tímto 

hlášením je proveden příslušný zásah v řízení kombajnu (vypnutí ramene popř. celého 

kombajnu). Pokud během časování dojde ke změně stavu čidla z neaktivního na aktivní (voda 

OK = porucha skončila), dojde k vynulování časovače a k jeho zastavení, tzn. nebude 

zobrazena žádná porucha a ani proveden zásah v řízení stroje [6]. 

Použité průtokové čidlo je vrtulkového typu se spojitým měřením aktuálního 

protékaného množství vody na vstupní části kombajnu. Toto čidlo neprovádí v řízení 

kombajnu žádné akční zásahy. Je pouze informační. 

Tlakové čidlo monitoruje aktuální tlak vody vstupující do kombajnu. 

Před uvedením důlního kombajnu do provozu je vždy provedeno nastavení 

proudových ochran jednotlivých motorů stroje. Nastavována je jmenovitá hodnota proudové 

ochrany In [A] a vypínací doba tn [s].  Nastavované hodnoty proudů a časů je nutné volit 

s ohledem na jmenovité hodnoty motorů. Tyto hodnoty jsou vždy předepsány ve funkčním 

schématu konkrétního kombajnu. Následně jsou provedeny testy proudových ochran 

jednotlivých motorů a test hlídače svodu (Při tomto testu je uměle proveden svod na výstupu 

každého silového stykače). Dále je nutno provést nastavení celkové dráhy kombajnu, 

celkového času, podélného a příčného úklonu kombajnu, nastavení čidel hladiny, kalibrace 

čidel metanu, nastavení čidel zdvihu ramen, nastavení čísla sekce. 
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U všech motorů ve sledovaných kombajnech byly kontinuálně měřeny a hlídány 

teploty v oblasti obou ložisek a vinutí statoru, aj (teplota vody na vstupu a na výstupu). 

U motorů řezných orgánů 180°C na vinutí a 100°C na ložiskách. U pojezdových motorů 

pozistorové snímače hlídají teplotu 155°C. 

Při přetížení motorů dochází k automatické regulaci pojezdové rychlosti kombajnu 

jeho řídicím systémem. Regulace spočívá buď ve snížení rychlosti kombajnu, v krátkodobém 

zastavení, vypnutí motorů řezných orgánů nebo vypnutí napájení celého kombajnu. Hlavní 

informací pro stanovení způsobu regulace jsou proudy motorů řezných orgánů. Jakým 

způsobem se bude regulace rychlosti provádět, je možné nastavovat. 

Provozní záznamové informace z modulu záznamu přijaté z řídicího systému se 

ukládají do paměti a následně na paměťovou kartu. Každý den je vytvořen nový datový 

soubor. Sběr dat probíhá v intervalu 1x za 14 dnů. Nastavení parametrů diagnostiky 

dobývacího kombajnu MB 444 P viz příloha č. 1. 

4.3 Diodový laser LDF 6000 – 100 VGP  

Povrchové kalení testovaných součástí bylo prováděno na Diodovém laseru LDF 

6000-100 VGP (Obr. 6). U laserového kalení, kdy laserový paprsek intenzivně ohřívá povrch 

materiálu, se na rozdíl od konvenčních kalicích postupů nepoužívá ochlazovací lázeň, ale je 

využíván tzv. samo ochlazovací efekt, při kterém je vnášené teplo odváděno do základního 

materiálu, čímž dochází k ochlazování povrchu. Teplota součástí nepřesahuje po rozvedení 

tepla obvykle cca 40°C [10]. Z tohoto důvodu nedochází, díky malému vnesenému teplu, 

k deformacím povrchově kalených součástí a rovněž je minimalizováno nebezpečí vzniku 

trhlin. Technologie laserového kalení obecně umožňuje zpracovávat součásti v hmotnostech 

řádově od několika gramů až po díly o hmotnosti několika desítek tun.  

K výhodám laserového povrchového kalení patří možnost kalení pouze požadovaných 

lokálních oblastí na součástech a nízká energetická náročnost a vysoká rychlost. Hloubky 

prokalení až do cca 2,5 mm [9]. 

4.4 Ostatní použitá zařízení  

Pro měření mikrotvrdosti zkoušených vzorků hřebenů byl použit přístroj MICROMT 

5104. Měření tvrdostí ostatních částí bylo prováděno Tvrdoměrem EQUOTIP 3, který je 

určen k měření tvrdosti kovových materiálů v širokém rozmezí hodnot. Výhodou je, že 
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měření lze provádět přímo na pracovišti a v jakékoliv poloze. Přístroj je založen na odrazové 

metodě měření tvrdosti. Metoda měření EQUOTIP 3 je dynamická a vychází ze zásady 

měření energie. Měření připojovacích rozměrů bylo prováděno 3D měřícím přístrojem 

CIMCORE Delcam PLC. Pro měření výrobních drsností byl použit přístroj drsnoměr SJ-210, 

který měří povrch měřených součástí, vypočítává povrch na základě zvolené normy a zobrazí 

výsledky (i graficky). Rozsah měření od -200 µm až do +160 µm. 

K ostatní rozměrovým měřením byly použity standartní měřidla – posuvné měřítko 

a mikrometr. 

 

Obr. 6 – Pracoviště pro kalení diodovým laserem LDF 6000-100 s robotem Kuka  
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5 Řešení cílů disertační práce 

Disertační práce je zaměřena na optimalizaci exploatace nerostu (uhlí) dobývacím 

kombajnem a to zejména nízkých slojích. Praxe ukázala problematické oblasti (uzly) 

konstrukce předmětné techniky. V rámci disertační práce jsem se následně zaměřil na řešení 

těchto konkrétních problémů, které jsem vysledoval a analyzoval v průběhu dlouhodobého 

nasazení předmětné techniky in situ.  

5.1 Problematické uzly konstrukce dobývacího kombajnu 

Praxe ukázala některé problematické uzly konstrukce důlních kombajnů určených pro 

dobývání nízkých slojí, jejichž řešení je důležité pro jeho správnou funkčnost kombajnu 

a každý následný výzkum v těchto oblastech bude přínosem pro konstrukci těchto strojů. 

Jedná se o následující oblasti (jejich výčet není jistě úplný): 

1) Problematika životnosti kluzných částí dobývacích kombajnů.  

2) Problematika výrobní náročnosti vybraných strojních částí. 

3) Problematika montáže a demontáže zařízení v nízkých slojích. 

4) Problematika životnosti spolu zabírajících částí ve srovnání s dalšími částmi stroje. 

5) Problematika otěru strojních částí v podmínkách nízkých slojí. 

6) Problematika koroze ploch pevných závěrů kombajnu 

7) Problematika konstrukce a dimenzování motorů kombajnu a jejich zkoušení.  

8) Problematika hlídání tahu v kabelech. 

9) Problematika konstrukce a ochrany hydraulických válců před korozí a opotřebením. 

10) Problematika průchodu odtěžené horniny pod kombajnem v podmínkách nízkých slojí. 

11) Prostorová problematika – nedostatek vnitřního prostoru. 

12) Problematika využití nových technologií a nových materiálů.  

Z důvodu závažnosti a potřebnosti inovace dobývacího kombajnu jsem se zabýval pouze 

prvními šesti body (1 až 6), což jsou současně dílčí cíle mé disertační práce. Řešení vychází 

vždy z konkrétních řešených úkolů při inovaci důlního dobývacího kombajnu MB 444 P, 

které jsem osobně řešil a zaváděl takto prakticky zpět do praxe. Tím jsem si zároveň ověřoval 

mé myšlenky a inovace in situ díky vyhodnocování měřených dat. 
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5.2 Zvýšení životnosti kluzných částí kombajnů 

Do strojního uzlu pod názvem „kluzné části dobývacího kombajnu“ (Obr. 7) řadíme 

především pilířovou kluznici, kluznici u cévového kola a v případě portálových kombajnů 

rovněž „trubkové“ vodící části. Všechny tyto části patří do kategorie tzv. „rychle se 

opotřebovávajících se dílů“, tj. dílů, u nichž je garantovaná životnost mnohem nižší, než je 

životnost celého zařízení. Kluzné části bývají obvykle vyrobeny z otěruvzdorných materiálů 

(oceli Hardox a případné jejich ekvivalenty).  Cena takových komponent je následně vysoká, 

daná jednak cenou vlastního materiálu a jednak vysokými náklady na samotnou výrobu (z 

důvodu špatné obrobitelnosti). Potřeba užití kvalitních materiálů je však nutnou podmínkou 

správné funkce. Kluzné části ovlivňují řadu parametrů kombajnu: max. rychlost, výkonost aj. 

 

Obr. 7 – Kluzné části kombajnu MB 444 P 

Jedním z dílčích cílů, kterými se v této práci zabývám, je právě problematika těchto 

kluzných částí. Při zpracování této tématiky vycházím z řešení konkrétní konstrukce kluznice 

u cévového kola portálového kombajnu MB 444 P společnosti T Machinery a.s.  

Jako výchozí materiál veškerých kluzných částí byl navržen materiál HARDOX 400. 

V rámci zkoušky životnosti jednotlivých navržených kluzných částí, bylo provedeno 

kontrolní měření tvrdosti a pevnosti všech těchto částí, před vlastním nasazením do provozu, 

zda skutečné hodnoty odpovídají deklarovaným hodnotám příslušného materiálu. V případě 
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neodpovídajících hodnot byly takovéto neshodné díly vyřazeny z dalšího výzkumu (nebyly 

nasazeny do provozu). 

Při následných zkouškách in situ byla stanovena skutečná životnost těchto kluzných 

částí na cca 50 dnů provozu viz Graf 7. Přesnou délku životnosti jednotlivých vzorků nebylo 

v první fázi experimentu možné zdokumentovat, z provozních důvodů, nebyla možná moje 

přítomnost, ani přítomnost servisního technika při výměně jednotlivých kluznic, avšak ze 

servisních zápisů šachty a servisního střediska vyplynulo, že průměrná doba životnosti těchto 

kluznic byla cca 50 dnů. Tato hodnota se jevila jako vyhovující. V průběhu dalšího provozu 

kombajnu však docházelo ke značnému opotřebení pojezdové tratě a především ozubnicových 

hřebenů (materiál hřebenů  GS-42 CrMo4 zušlechtěný na 1000±50MPa), což znamenalo 

značnou finanční zátěž z důvodů nutnosti výměny velké části těchto hřebenů. Jako možná 

řešení jsem navrhl: 

 Diagnostika práce kombajnu a kluzných částí a následná analýza získaných dat. 

Z výsledků této práce: Důsledné dodržování výměny kluzných částí.  

 Snížení kvality materiálu kluzných částí kombajnu za účelem menšího opotřebení 

hřebenů na úkor rychlejšího opotřebení kluzných částí.  

 Konstrukční úpravy jednotlivých kluzných částí 

 Povrchové kalení hřebenů 

5.2.1 Analýza opotřebení kluzných částí kombajnu a souvisejících dílů  

Ze záznamu provozu kombajnu na šachtě Pavlogradskaja, Ukrajina, oblast 

Pavlogradugol (dále jen šachta č.1),, a z grafů průběhu práce kombajnu pro každý sledovaný 

den (viz graf 1 až graf 6 – zobrazeny grafy pouze každý desátý den) byly získány hodnoty 

následujících veličin: úroveň proudové ochrany levého pojezdového motoru M1 [%], úroveň 

proudové ochrany pravého pojezdového motoru M2 [%], pojezdová rychlost kombajnu 

[m.min-1]. Pomocné veličiny: číslo sekce [-], podélný úklon kombajnu [°] a příčný úklon 

kombajnu [°]. Úroveň ochrany (M1, M2, M3, M4), nebo také úroveň zatížení, je relativní 

zatížení motoru odvozené od hodnoty odebíraného elektrického proudu, kde 0% - motor 

vypnut, 100% - jmenovité zatížení motoru a nad 100% - přetěžování motoru. Okamžitá 

hodnota celkového proudu (v jedné fázi) je nejdříve přepočtena na relativní hodnotu 

vzhledem ke jmenovité hodnotě (Okamžitá naměřená hodnota proudu / jmenovitým proudem 

motoru) a poté je zpracována v matematickém algoritmu (v numerické dolní propusti 1. řádu 

s časovou konstantou 100s (pro 3 fázový motor v zapojení hvězda)). 
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Průměrný podélný úklon sledované porubní stěny na šachtě č. 1 byl ve sledovaném 

období 1° a příčný úklon stěny (směr pilíř – zával) 8°.  

V grafu (graf 6) si můžeme mimo jiné povšimnout nesprávného tvaru křivky 

znázorňující číslo sekce. Tato chyba vznikla v důsledku špatné kalibrace čidla polohy a byla 

po zjištění odstraněna. 

 

Graf 1 – Průběh práce kombajnu dne 20.3. 

 

Graf 2 – Průběh práce kombajnu dne 30.3. 
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Graf 3 – Průběh práce kombajnu dne 10.4. 

 

Graf 4 – Průběh práce kombajnu dne 20.4. 

 

Graf 5 – Průběh práce kombajnu dne 30.4. 
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Graf 6 – Průběh práce kombajnu dne 10.5. 

Legenda grafů (1-6):  

Úroveň ochrany M3 [%] (*1+0), Úroveň ochrany M4 [%] (*1+0), Rychlost [m∙min
-1

] (*1+0), 

Číslo sekce (*1+0), Úklon podélný [°] (*1+0), Úklon příčný [°] (*1+0)  

 

U kluzných elementů pojezdových částí kombajnů dochází k adhezivnímu opotřebení 

(Obr. 8) jednak vzájemným stykem těchto částí kombajnu a hřeblového dopravníku a rovněž 

vlivem působení cizorodých křemičitých částic (přibírka kamene nebo proplástku při těžbě 

uhlí) vniklých mezi třecí plochy a tím i k opotřebení abrazivnímu. 

Kluznice UCK – šachta č. 1 

Ve sledovaném období byly na šachtě č. 1 měřeny a zaznamenávány rozměry 

kluzných částí (některá měření jsem prováděl osobně in situ, zbývající měření na můj popud 

prováděli servisní pracovníci), především kluznice u cévového kola, která je, jak se následně 

prokázalo nejvíce a nejrychleji se opotřebovávající se kluznou částí sledovaného kombajnu a 

má největší vliv na plynulost chodu kombajnu.  Hodnoty byly vyneseny do grafu (graf 7), na 

kterém vidíme výslednou křivku opotřebení (závislost míry opotřebení na čase při průměrné 

těžbě uhlí 1700 t∙den
-1

).Jsou zde jasně patrné jednotlivé etapy průběhu opotřebení: záběhová 

část, běžný provoz i část zvýšeného opotřebení. Z tab. 2 a křivky vidíme, že mezi 40. a 50. 

dnem provozu (po odtěžení cca 80000 t) dochází k výraznému nárůstu opotřebení. Opotřebení 

v [%] je v tomto případě míra opotřebení vodítek kluznice UCK místa pro měření opotřebení 

viz Obr. 9. 
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Tab. 2 – Opotřebení kluznice u cévového kola 

Počet dnů [den] 0 10 20 30 40 50 60 

opotřebení [mm] 0 5 6 7,5 9 14 24 

opotřebení [%] 0 15,63 18,75 23,44 28,13 43,75 75 

 

 

Graf 7 – Křivka opotřebení kluznice u cévového kola 

Ze zjištěných hodnot vynesených do grafu (Graf 8) - zatížení pojezdových motorů je 

patrné, že toto opotřebení kluzných částí v případě nových nebo jen mírně opotřebených 

hřebenů hřeblového dopravníku, ovlivňuje výsledné zatěžování pojezdových motorů a 

pracovní rychlost kombajnu pouze nepatrně (v max. rozmezí 10%) a má tudíž minimální 

okamžité dopady na těžbu. 

V důsledku opotřebení se však mění vzdálenost spolu zabírajících součástí (cévových 

kol a hřebene), čímž se negativně mění výsledné záběrové charakteristiky, což má za následek 

nadměrné opotřebovávání hlavových částí zubů hřebenů (obr. 22) i cévových kol (viz obr. 

24). 

Přestože maximální povolené opotřebení kluzných částí kombajnu bývá součástí 

návodu k používání většiny výrobců, výše zmiňovaný minimální dopad opotřebení kluzných 

částí na těžbu je jedním z hlavních problémů zajištění včasné výměny těchto částí, aby byla 

zajištěna optimální životnost cévových kol a především hřebenů ozubnicové dráhy. Přestože 

jsou výrobcům i uživatelům dostupná data z provozu kombajnů, je prokazování případného 

nedodržení podmínek pravidelné údržby stroje z důvodů mnoha dalších vlivů obtížné 

a vyžaduje podrobnou analýzu získaných dat. 
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Obr. 8 – Detail opotřebení vodítka kluznice UCK 

 

Graf 8 – Graf zatížení pojezdových motorů a pojezdové rychlosti kombajnu 

Opotřebení kluzných částí – šachta č. 2 (kombajn č. 2) 

V případě šachty č. 2, nebylo možné, z provozních důvodů – umožnění pravidelného 

přístupu ke sledovanému zařízení atd., sledovat průběžně rozměrové hodnoty řešených 

kluzných částí, tak jako v případě šachty č. 1, proto jedinou možností bylo dlouhodobě 
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sledovat u těchto částí četnost a termíny jejich výměny a poruchovost (což nebylo zcela 

možné na šachtě č. 1). Výsledky průběžného sledování těchto hodnot, včetně množství 

natěžené horniny, jsou přehledně zpracovány v tab. 3. Pracovní podmínky na této šachtě 

nebyly zcela vhodné pro nasazení důlního portálového kombajnu MB 444 P. Výrobcem bylo 

navrhováno řešení, s nasazením kombajnu MB 410 E, který by do podmínek této šachty byl 

ideálním řešením. Provozovatel ovšem trval na nasazení portálového typu kombajnu, zejména 

z důvodů velmi dobrých recenzí tohoto stroje. Dobývaná mocnost byla 1,02 až 1,5 m, přičemž 

převládající mocnost se přibližovala spíše 1,5 m. Portálové kombajny jsou konstruovány tak, 

aby jejich práce byla optimalizována pro co možná nejmenší mocnosti, v případě kombajnu 

MB 444 P se jedná o mocnosti do 1,2 m (1,3 m) výšky a to přestože umožňuje práci až do 

mocnosti 1,5 m (1,3 m – dle velikosti řezného orgánu). Členitost, prudké zlomy stěny, byla 

rovněž na hranici možnosti stroje. Průměrný podélný úklon stěny činil přibližně 15° 

a průměrný příčný úklon -8,5° (Graf 9), při délce stěny 225 m. Agresivita šachetní vody 

v případě této šachty: pH 5,5.  

 

Graf 9 – Úklon příčný a podélný šachta č. 2 
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Tab. 3 – Četnost výměn částí kombajnu na šachtě č. 2 
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18.10 33   1     

22.10 37    1    

15.11 70,6   1     

19.11 76 1 1      

27.11 84,5    1    

3.12 93,2    1    

6.12 98,5   1     

8.12 102   1     

9.12 103,5    1    

15.12 113,6  1   1   

20.12 117,5   1     

28.12 128,1 1       

2.1 131,3    1   3 

9.1 142,2   1     

21.1 160,7  1      

23.1 162,6   1     

24.1 164,2    1    

5.2 183,2 1  1     

19.2 206,5    1    

29.2 224,2 1       

19.3 257,2   1     

21.3 261,2    1   17 

4.4 285,6   1     

6.4 288,9 1    1  2 

13.4 298,7     1   

14.4 299,6   1    18 

25.4 317,3       14 

26.4 319,3   1    2 

5.5 333,6   1    12 

13.5 346,8   1    9 

14.5 348       1 
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15.5 349       7 

20.5 355  1  1   25 

22.5 357,8  1      

26.5 364   1    7 

31.5 375   1    3 

1.6 375,5    1   5 

2.6 377       2 

4.6 379,3    1  1  

5.6 380,7   1  1  4 

13.6 392,9   1     

15.6 395,3 1      35 

19.6 400   1     

26.6 413,2   1    5 

1.7 420   1 1    

7.7 428,8   1     

9.7 430,8    1   1 

10.7 432,2   1     

11.7 433,5       2 

12.7 435,1       2 

14.7 438,9   1    2 

15.7 440,5     1   

16.7 442,1   1     

17.7 443,7    1    

18.7 445,3   1     

19.7 447   1     

20.7 448,5  1      

21.7 448,5    1    

23.7 450,5   1    9 

24.7 452,2   1    11 

25.7 453,4   1  1  3 

27.7 457       3 

28.7 458,7  1 1     
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Graf 10 – Graf závislosti množství natěžené horniny na čase šachta č. 2 

Na grafu (graf 10) vidíme, že závislost množství natěžené horniny na čase je v případě 

šachty č. 2 téměř ideálně lineární a to bez ohledu na stav hřebenů pojezdové tratě a dokonce 

i na stav kluzných částí. Tento stav je ovlivněn v první řadě jednak plánem těžby šachty 

a jednak tím, že těžba může probíhat i za ztížených podmínek, jak je v práci již zmiňované – 

Nedochází k včasné výměně kluzných částí apod. Následkem čehož dochází ke zvýšenému 

opotřebení hřebenů pojezdové tratě. Ve všech výše zmiňovaných případech je hlavním 

viníkem lidský činitel.  

Kluznice UCK šachta č. 2 

Z důvodu vyššího zatěžovování některých dílů na jedné ze stran dobývacího 

kombajnu, v důsledku podélného úklonu celé stěny (15°). Jsem rozbor provedl pro každou ze 

stran odděleně. Jedním z těchto dílů jsou kluznice u cévového kola (levá a pravá kluznice, 

respektive vzhledem k úklonu stěny, horní a dolní).  

Kluznice UCK horní 

Ze sledovaných hodnot četnosti výměny kluznice UCK horní, uvedených v tab. 3 

a graficky zobrazené závislosti počtu měněných kluznic na množství natěžené horniny (graf 
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11), je zřejmé, že počet vyměněných kluznic roste od doby zahájení provozu komplexu 

nového dobývacího kombajnu na nové neopotřebované pojezdové trati, přibližně do cca 

300 000 tun natěžené horniny, lineárně (tzn. doba životnosti kluznice je konstantní). Od této 

doby dochází k prudkémů exponenciálnímu nárůstu počtu měněných kluznic – dochází ke 

snížování životnosti kluznice a tím ke zvyšování nákladů spojených s jejich výměnou 

(odstávka kombajnu, náklady na samotnou kluznici atd.).  

 

 

Graf 11 – Graf četnosti výměn kluznice u cévového kola horní 

Kluznice UCK dolní 

Ze sledovaných hodnot četnosti výměny kluznice UCK dolní, uvedených v tab. 3 

a graficky zobrazené závislosti počtu měněných kluznic na množství natěžené horniny (Graf 

12), je zřejmé, že na rozdíl od předchozího případu kluznice UCK horní, počet vyměněných 

kluznic roste přibližně lineárně (tzn. doba životnosti kluznice je konstantní) od doby zahájení 

provozu komplexu nového dobývacího kombajnu na nové neopotřebované pojezdové trati,  až 

do konce sledovaného období. Rovněž množství měněných kluznic je oproti horní kluznici 

UCK přibližně poloviční. 

Lze konstatovat, že opotřebení kluznic u cévového kola, je závislé na směru úklonu 

porubní stěny, a to tak, že horní kluznice podléhá rychlejšímu opotřebení, než kluznice dolní.  
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Graf 12 – Graf četnosti výměn kluznice u cévového kola dolní 

Srovnání četnosti výměn spolu zabírajících části s četností výměn planetových 

převodovek 

U kluznice UCK, je četnost výměn na horní a dolní straně kombajnu velmi odlišná 

(viz výše). Pro srovnání jsem sledoval i výměnu planetových převodovek (planetová 

převodovka se v tomto případě vyměňuje vždy jako komplet), pro každou ze stran odděleně . 

Ze sledovaných hodnot četnosti výměny planetové převodovky dolní i horní, uvedených 

v tab. 3 a graficky zobrazené závislosti počtu měněných planetových převodovek na množství 

natěžené horniny (graf 13 a graf 14), je zřejmé, že počet vyměněných planetových 

převodovek roste přibližně lineárně (tzn. doba životnosti planetové převodovky je konstantní) 

od doby zahájení provozu komplexu nového dobývacího kombajnu na nové neopotřebované 

pojezdové trati,  až do konce sledovaného období a to na obou stranách přibližně shodně.  

Z výše uvedených dat lze konstatovat, že opotřebení planetových převodovek, není 

výrazně závislé na směru podélného úklonu stěny porubu.  
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Graf 13 – Graf četnosti výměn horní planetové převodovky 

 

Graf 14 – Graf četnosti výměn dolní planetové převodovky 

5.2.2 Snížení kvality materiálu kluzných částí kombajnu 

Jako první bylo aplikováno in situ opatření snížení kvality materiálu kluzných částí 

kombajnu za účelem snížení rychlosti opotřebení ozubnicových hřebenů na úkor rychlejšího 

opotřebení kluzných částí. Navržen a vyzkoušen byl materiál HiTuf jehož vlastnosti jsou 
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oproti Hardoxu 400 pouze nepatrně horší (viz Tab. 4 a Tab. 5) – předpokládal jsem snížení 

životnosti kluznice na cca 1 měsíc, ale zároveň zvýšení životnosti hřebenů. 

Výsledek zkoušky in situ však nepotvrdil mé předpoklady, maximální životnost 

kluzných částí vyrobených s použitím materiálu HiTuf byla pouze 14 dnů.  Tato životnost je 

příliš nízká s ohledem na nutnou odstávku kombajnu z důvodu výměny těchto částí a s tím 

spojenými náklady. 

Charakteristika a vlastnosti materiálu Hardox 400 

Hardox je univerzální plech odolný proti opotřebení. Vzhledem k vysoké úrovni 

houževnatosti a bezproblémové svařitelnosti se často používá jako otěruvzdorný 

a konstrukční plech v některých aplikacích pod velkým zatížením. Hardox 400 je 

nejrozšířenější v řadě otěruvzdorných plechů Hardox. 

Tab. 4 – Vlastnosti materiálu Hardox 400 [16] 

Tvrdost Brinell HB 

Vrubová 

houževnatost 

KV/J/při - 40°C 

Rozmezí tlouštěk 

mm 

Uhlíkový ekvivalent 

pro tloušťku 20 mm 

370 - 430 45 3 - 130 0,37 

Charakteristika a vlastnosti materiálu HiTuf 

Je otěruvzdornou ocelí, která ve větších tloušťkách nabízí extrémně vysokou 

houževnatost. Tato ocel je odpovědí na situace, kde jsou otěruvzdorné díly vystaveny velkým 

rázům a současně se jedná o díl vyrobený z tlustšího plechu (nad cca 40 mm) s množstvím 

svarových spojů 

Tab. 5 – Vlastnosti materiálu HiTuf [16] 

Tvrdost Brinell HB 

Vrubová 

houževnatost 

KV/J/při - 40°C 

Rozmezí tlouštěk 

mm 

Uhlíkový ekvivalent 

pro tloušťku 40 mm 

310 - 370 70-95 40- 100 0,38 

5.2.3 Konstrukční úpravy kluzných částí 

Konstrukční úpravy kluzných částí, jsou další mnou navržená řešení předmětné 

problematiky za účelem zvýšení životnosti kluzných částí kombajnů a spolu zabírajících částí, 

nebo lépe řečeno ke snížení ekonomické náročnosti provozu kombajnu vzhledem k jejich 
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pořízení a výměně (myšleno částí pojezdu kombajnu). Níže zmiňuji veškeré kluzné části a 

jejich stručný popis a případné konstrukční úpravy. Postup konstrukčních úprav, které jsou 

obsahem této práce, byly zaváděny postupně do provozu, nebo se případně jedná se o návrh 

budoucího řešení. Výsledky práce lze obecně využít při návrzích typově podobných 

kombajnů s tělem mimo dopravník.    

Pilířová kluznice 

Vykonává kluzný pohyb po počvě, zamezuje nadměrnému opotřebení dolní části 

tělesa kombajnu a částečně stabilizuje přímočarý pohyb kombajnu při jízdě.  

Pilířová kluznice v případě portálového dobývacího kombajnu MB 444 P je nejméně 

se opotřebovávající kluznou částí. Její případné opotřebení nemá, do určité míry, podstatný 

vliv na provoz kombajnu. Jízdu kombajnu ovlivňuje její tvar a velikost a také charakter 

a vlastnosti počvy. V určitých případech je možná práce kombajnu i bez nasazení této 

kluznice. Tato problematika ovšem není obsahem této práce. Z výše uvedených skutečností 

vyplývá, že co se týká jejího opotřebení, není toto podstatné, a proto jsem se pilířové kluznicí 

blíže v této práci nevěnoval. 

Kluznice u cévového kola (dolní část portálu levého a pravého) 

Umožňuje kluzný pohyb po břitu hřeblového dopravníku a současně zabraňuje vyjetí 

cévového kola ze záběru do hřebene pojezdové trati. 

V případě dosažení rozměrů uvedených v tab. 6 (rozměry při maximálním povoleném 

opotřebení) v důsledku opotřebení, je nutné demontovat kluznice a provést výměnu, případně 

opravu tak, aby rozměry a povrchová úprava odpovídali výkresové dokumentaci a návodu 

k použití. Při provozu stroje dochází k jejímu opotřebení. Maximální přípustné hodnoty 

opotřebení jsou uvedeny v tabulce (již pro upravenou kluznici – viz níže). 
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Obr. 9 – Místa pro měření opotřebení kluznice UCK (kluzná část po úpravě) 

Tab. 6 – Maximální dovolené opotřebení kluznice UCK 

Rozměry nové kluznice [mm] 
Rozměr při max. povoleném opotřebení 

[mm] 

А = 161 А = 151 

Б = 143 Б = 133 

В = 5,5 В = 20 

Úprava konstrukce kluznice UCK 

V rámci této práce bylo postupně provedeno několik konstrukčních úprav. Původní 

návrh konstrukce kluznice u cévového kola byl řešen jako monoblok spolu s dolní částí 

levého případně pravého portálu. Navržené řešení vycházelo ze základního předpokladu 

zajištění co největší tuhosti navrženého řešení. Spojení tohoto monobloku s tělem kombajnu 

zajišťovalo jednak šroubové spojení, které současně spojovalo v kombinaci s konstrukčními 

zámky horní část portálu, spodní část portálu a tělo kombajnu, a jednak spojení pomocí 

drážky v těle kombajnu a zubu (princip pera) na dolní části levého respektive pravého portálu 

(obr. 10). V průběhu nasazení této varianty bylo zjištěno, že dochází vlivem silového 

působení k mechanické deformaci (zakusování) spojení mezi perem a drážkou v těle 

kombajnu a to na obou součástech. Čímž se značně znesnadnila montáž a demontáž při 

výměně kluznice. 
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Obr. 10 – Původní konstrukce kluznice UCK – monoblok s dolní částí levého portálu 

Změna materiálu výše uvedených součástí nebyla z provozních důvodů možná, řešení 

bylo nutné provést na těle kombajnu v omezených podmínkách šachty. A změna pouze 

u kluznice (dolní části portálu levého a pravého) by nevedla k nápravě. Z tohoto důvodu jsem 

v rámci této disertační práce navrhl úpravu spojení kluznice (obr. 12) s tělem kombajnu, tak, 

že spojení pomocí pera a drážky jsem nahradil spojením pomocí čepů (na těle kombajnu byly 

provedeny úpravy, navaření protikusu s dírou, v dílně šachty). Konstrukční vůli v čepech jsem 

navrhl 0,3-0,5 mm. Tento způsob spojení, při současném zachování šroubového spojení, se 

osvědčil. Tuhost spojení byla dostatečná.  Po 9 měsících provozu kombajnu s upravenou 

kluznicí v provedení monoblok s čepovým spojením, ze servisních záznamů provozu 

kombajnu vyplynulo, že průměrná doba výměny jedné kluznice je více než 5 hodin, což při 

průměrné životnosti jedné kluznice 1100 provozních hodin a nutnosti výměny dvou kluznic 

(levé i pravé) činí 0,9% provozního času stroje. Na základě těchto informací z provozu jsem 

provedl měření času výměny kluznice in-situ.  

 

Celkový naměřený čas výměny levé kluznice: 5,1 hod. 

Celkový naměřený čas výměny pravé kluznice: 5,3 hod. 

 

Z mého měření, ověřeného následně i servisními pracovníky při dalších výměnách, 

vyplynulo, že časově nejnáročnější část výměny kluznice byla nutnost demontáže horní části 

portálů, která spolu s rozebráním šroubových spojení tvořila cca 80% času výměny kluznice. 

Vedle příliš dlouhé doby nutné pro montáž a demontáž dolní části portálu levého a pravého, 

byla dalším argumentem pro potřebu konstrukční úpravy, vysoká pořizovací cena této nové 

kluznice (celé dolní části krajního portálu). Z toho důvodu byly provedeny pokusy 

s prověřením možnosti opravy této části viz obr. 11.  
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Obr. 11 – oprava kluznice UCK (v provedení monoblok)  návarem tvrdokovu 

 Na opotřebované části kluznice byla nanesena (navařena) vrstva tvrdokovu a následně 

opracována (nebo obroušena). Výsledek těchto pokusů nebyl uspokojivý, maximální 

životnost takto opravené kluznice byla v průměru 160 provozních hodin. V případě nasazení 

nové kluznice je přibližná doba, za kterou dojde ke srovnatelnému opotřebení, jako u 

testovaných navařovaných kluznic, nejméně 1100 provozních hodin. Náklady na odstávku 

kombajnu z důvodu výměny opravené kluznice převýšily úsporu za nasazení nové kluznice. 

 

 

Obr. 12 – Úprava kluznice UCK lepší uchycení s tělem kombajnu – monoblok  

Na základě těchto informací a mého měření a s ohledem na ekonomické ztráty 

vznikající z důvodu přerušení těžby, jsem provedl úpravu tohoto konstrukčního uzlu tak, že 

jsem oddělil kluznou část dolní části portálu tak (obr. 13), aby byla možná její výměna bez 
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nutnosti demontáže horní části levého respektive pravého portálu. Dolní část portálu levého 

a pravého, určenou pro upevnění k tělu kombajnu a k horní části portálu, jsem konstrukčně 

upravil pomocí čepového spojení tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost uzlu dolní část 

levého (pravého) portálu – horní část levého (pravého) portálu – vlastní tělo portálového 

kombajnu.  

Četnost výměny kluznice po zavedení této úpravy zůstala stejná (tj. 1100 provozních 

hodin), čas nutný pro výměnu kluzné části se však snížil na průměrný čas 1,2 hodiny (dle 

informací servisního střediska). Následkem této konstrukční úpravy ovšem došlo v důsledku 

omezených prostorových možností k zeslabení vlastní konstrukce kluznice. Tato skutečnost je 

jednou z příčin, že vlivem zatěžujících sil dochází k projevům deformací stykových ploch 

součástí v místech spojení (postupná deformace díry pro čep viz obr. 15). Následně může 

dojít až k prasknutí (viz obr. 14). K výměně dolní části kombajnu (bez kluzné části) proto 

dochází každých 6 měsíců. I přes tuto skutečnost je navržené řešení ekonomicky výhodnější 

(viz níže) a je rovněž mnohem časově a materiálově méně náročná výměna upravené kluzné 

části než u předchozích řešení. 

Výrobní náročnost kluznic UCK po úpravě se snížila, současně došlo ke zlepšení toku 

materiálu a zjednodušení manipulace s takto upravenými částmi. 

Provedené konstrukční úpravy tvaru kluznice UCK a úpravy principu upevňování 

kluznice k tělu kombajnu a k portálové části stroje, vedly v první řadě k úspoře času nutného 

pro montáž a demontáž kluznice UCK (zkrácením prostojů). Bylo uspořeno 0,77% 

provozního času stroje, což při ceně uhlí 2975 Kč∙t
-1

 (cena ke dni 28. 6. 2014) a průměrné 

těžbě 50000 t∙měsíc
-1

, činí 1145750 Kč∙měsíc
-1

. Mimo úspory provozního času stroje došlo 

rovněž k přímé úspoře materiálových nákladů potřebných na výměnu jedné kluznice. Cena 

původní kluznice UCK před úpravou (monoblok) činila 91000 Kč∙ks
-1

(životnost 1,5 měsíce), 

cena kluznice po provedených úpravách, rozdělení na dvě části – samotná kluznice UCK a 

dolní část portálu levého respektive pravého, činí 42000 Kč∙ks
-1

 (životnost 1,5 měsíce) za 

kluznici UCK a 68500 Kč∙ks
-1

 (životnost 6 měsíců)za dolní část portálu levého respektive 

pravého. Měsíční úspora nákladů za obě kluznice UCK činí přibližně 50400 Kč∙měsíc
-1

. 

Úsporu nákladů na mzdu obsluhy a servisních pracovníků nelze vyčíslit z důvodu 

nedostatečných informací o výši mzdového ohodnocení těchto zaměstnanců.  
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Obr. 13 – Úprava kluznice UCK – Oddělení kluznice od dolní části portálu  

 

 

Obr. 14 – Kluznice u cévového kola – poškození  
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Obr. 15 – Kluznice u cévového kola – deformace díry pro čep  

Při nově navržené konstrukci kluznice u cévového kola kombajnu MB 444 P jsem 

musel navíc brát zřetel na možný pokles tvrdosti a pevnosti, které může způsobit tepelné 

ovlivnění otěruvzdorného materiálu Hardox 400 vlivem zvýšených teplot při svařování.  

Z důvodu návaznosti na další součásti, rozměrové velikosti a členitosti těchto kluzných částí 

jsem nemohl provést konstrukční úpravy tak, aby nebylo nutné tyto části svařovat. Proto, 

abychom zjistili míru ovlivnění výchozích vlastností materiálu, provedli jsme kontrolní 

měření u 10 vzorků kluznic (obr. 16 a obr. 17). V prvním případě na jejich dolní straně. 

Výsledky naměřených tvrdostí jsou uvedeny v tab. 7. 
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Obr. 16 – Zkoušené kluzice UCK 

Následně bylo provedeno kontrolní měření také na vodítkách u těchto 10 vzorků 

kluznic. Tvrdost byla měřena na místě nejvíce namáhaném na otěr. Výsledky naměřených 

tvrdostí jsou uvedeny v tab. 7. 

 

Obr. 17 – Zkoušené kluzice UCK - detail 
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Tab. 7 – Naměřené hodnoty tvrdosti kluznic 

Vzorek 
Tvrdost na dolní straně 

[HBW] 

Tvrdost na nose 

[HBW] 

Vzorek č. 1 370 305 

Vzorek č. 2 382 300 

Vzorek č. 3 380 284 

Vzorek č. 4 365 301 

Vzorek č. 5 381 301 

Vzorek č. 6 376 302 

Vzorek č. 7 380 300 

Vzorek č. 8 369 302 

Vzorek č. 9 381 300 

Vzorek č. 10 380 298 

 

U materiálu HARDOX 400 je požadována tvrdost cca. 400 HBW. Naměřené hodnoty 

odpovídali na obou měřených částech kluznice hodnotám materiálu HARDOX 400 

s přihlédnutím k obrábění dílů a k faktu, že pevnost tohoto materiálu směrem dovnitř 

materiálu klesá. Materiál nebyl tudíž ovlivněn svařením tak, aby konstrukčně nevyhovoval. 

Trubková kluznice 

Zajišťuje společně s opěrným elementem vedení kombajnu (jeho portálové části) na 

tyčích hřeblového dopravníku. K portálové části je zajištěna technickým řešením jejího tvaru 

a tvaru místa připevnění, šrouby a pojistným perem, které rovněž brání uvolnění trubkové 

kluznice při zatížení kombajnu. Při provozu stroje dochází k jejímu opotřebení. Maximální 

přípustné hodnoty opotřebení, udávané rovněž v průvodní dokumentaci stroje (návodu 

k použití), jsou uvedeny v tab. 8. 
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Obr. 18 – Místa pro měření opotřebení (Tvar trubkové kluznice po úpravě) 

Tab. 8 – Maximální dovolené opotřebení trubkové kluznice 

Rozměry nové kluznice [mm] 
Rozměr při max. povoleném opotřebení 

[mm] 

А = 80 А = 70 

Б = 27 Б = 20 

В = 20 В = 15 

  

Úprava konstrukce trubkové kluznice 

Při práci dobývacího kombajnu MB 444 P docházelo v průběhu jízdy ke křížení stroje 

na pojezdové trati (hřeblovém dopravníku), následkem toho docházelo k nadměrnému tření 

a přetěžování pojezdových motorů. Pohyb kombajnu byl v místech průjezdu stroje oblastmi 

s většími příčnými i podélnými zlomy nestejnoměrný a trhavý. V těchto místech docházelo 

rovněž k většímu opotřebení částí dopravníku a současně s tím probíhalo i větší opotřebení 

některých kluzných částí stroje (kluznice UCK, opěrný element, trubková kluznice). Jako 

možné řešení, jsem proto navrhl, úpravu profilu čelisti z původního kruhového tvaru činného 

profilu na tvar oválný viz obr. 20.  Vzdálenost mezi středy dvou poloměrů jsem zvolit 10 mm. 

Touto konstrukční úpravou jsem umožnil větší volnost pohybu mezi hřeblovým dopravníkem 

a trubkovou kluznicí. Zkoušky in-situ potvrdily tento předpoklad. Jízda kombajnu po 
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provedené úpravě se výrazně zlepšila. V místech zlomů již nedochází k opotřebení v takové 

míře jako před úpravou. 

 

Obr. 19 – Detail kluznice trubkové a opěrného element při provozu 

Na předcházejícím obr. 19 vidíme trubkové vedení v provozu. Natěžená hornina, 

občas proniká ke kluznici, kde se hromadí a to i přes použitá konstrukční opatření (stírací 

element). Jedná-li se o uhlí, dochází v případě průniku horniny mezi tyč dopravníku a čelist 

v podstatě ke zlepšení kluzných vlastností. Bohužel častým případem je, že mezi hromadící se 

horninou jsou i křemičité složky obsažené v přibírce, které způsobují následné abrazivní 

opotřebení všech částí tohoto uzlu. Po provedené úpravě tvaru profilu trubkové kluznice se 

nezabránilo průniku horniny do těchto míst, ale v důsledku zvětšení vůle mezi trubkovým 

vedením a tyčí dopravníku nedochází k drcení drobných částí horniny na ještě menší „brusné“ 

částice. 
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Obr. 20 – Úprava kluznice trubkové změna profilu 

Opěrný element  

Zajišťuje (obr. 21) společně s trubkovou kluznicí vedení kombajnu (jeho portálové 

části) na tyčích hřeblového dopravníku. K portálové části kombajnu je uchycen kolíky, šrouby 

a technickým řešením tvaru místa připevnění, tak aby při zatížení nedocházelo k jeho 

uvolňování. Při provozu stroje dochází k jeho opotřebení. Maximální přípustné hodnoty 

opotřebení, udávané rovněž v průvodní dokumentaci stroje (návodu k použití), jsou uvedeny 

v tab. 9. 

  

Obr. 21 – Opěrný element  

Tab. 9 – Maximální dovolené opotřebení opěrného elementu 

Rozměry nové kluznice [mm] 
Rozměr při max. povoleném opotřebení 

[mm] 

А = 50 А = 40 

 



Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí 

 

51 

Pořizovací náklady opěrného elementu nejsou příliš vysoké. Čas potřebný k výměně 

opěrného elementu není rovněž vysoký. Z těchto důvodů, je životnost cca 2 měsíce provozu, 

dostatečná. 

5.3 Zvýšení životnosti spolu zabírajících částí 

Dalším z dílčích cílů této práce je zvýšení životnosti kluzných částí uzlu: cévové kolo 

– hřeben ozubnicové trati – kluznice UCK- trubková kluznice – opěrný element – trubkové 

vedení hřeblového dopravníku. Opotřebení jednotlivých částí, blíže specifikovaných 

v následujících kapitolách, nelze řešit zcela odděleně, ale je nutno vždy brát zřetel i na ostatní 

části tohoto uzlu.  

5.3.1 Opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě – šachta č. 1 

V průběhu jedenácti měsíců jsem monitoroval na šachtě č. 1 opotřebení ozubnicových 

hřebenů pojezdové tratě in situ. Výzkum byl prováděn na nově instalované trati s novými 

ozubnicovými hřebeny (míra opotřebení 0%), na počátku experimentu. Jednalo se o hřebeny 

ještě bez úpravy povrchovým kalením. Výsledky provedených měření jsem zaznamenal do 

tab. 10 a do grafu (graf 15). 

Sledovanými parametry byla výška zubu hřebene (viz Obr. 22 ve svislém směru) 

a šířka zubu (viz Obr. 22 ve vodorovném směru) hřebene. Z výsledků je patrné, že průběh 

opotřebení je u obou sledovaných parametrů obdobný. V prvních 6 až 7 měsících provozu 

tratě dochází k opotřebení v rozmezí do 5%. Potom následuje strmý nárůst míry opotřebení.  

Tab. 10 – Opotřebení zubů hřebenu pojezdové trati 

Měsíc 
šířka zubu 

[52] 

výška zubu 

[60] 

opotřebení 

šířka 

opotřebení 

výška 

1 51,90 60,00 0,19% 0,00% 

2 51,80 60,00 0,38% 0,00% 

3 51,00 59,80 1,92% 0,33% 

4 50,20 59,25 3,46% 1,25% 

5 49,90 59,05 4,04% 1,58% 

6 48,90 58,60 5,96% 2,33% 

7 47,80 57,00 8,08% 5,00% 

8 45,00 54,00 13,46% 10,00% 

9 42,00 50,50 19,23% 15,83% 

10 41,00 48,90 21,15% 18,50% 

11 40,00 47,50 23,08% 20,83% 
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Obr. 22 – Opotřebení hřebenu pojezdové tratě  

 

V důsledku brusného opotřebení, vlivem brusných křemičitých částic obsažených 

v těžené hornině, dochází ke zvýšenému opotřebení spolu zabírajících částí a z povrchu zubů 

(především z boků zubů) je odstraněno značné množství materiálu. V důsledku toho ztrácí 

soukolí postupně svoji funkčnost. Zuby hřebene i cévového kola jsou omačkávány klepáním, 

současně je materiál přemísťován kluzem při vysokém zatížení  - dochází k trvalé deformaci 

materiálu zubů. Při pohybu kombajnu po pojezdové trati (hřeblovém dopravníku), dochází 

rovněž, při vzájemném skluzu povrchu zubu cévového kola po zubu hřebene ozubnicové trati, 

ke skluzovému opotřebení. Na hranách zubů hřebene vznikají vlivem plastické deformace 

(obr. 22), účinků tření, velké zátěže a odírání, otřepy. 
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Graf 15 – Graf míry opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě 

 

 

Graf 16 – Graf četnosti výměn hřebenu pojezdové tratě 

5.3.2 Opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě – šachta č. 2  

Ze sledovaných hodnot četnosti výměn ozubnicových hřebenů pojezdové tratě, 

uvedených v tab. 3 a graficky zobrazené závislosti počtu měněných hřebenů na množství 

natěžené horniny (graf 16), je zřejmé, že počet vyměněných hřebenů od doby zahájení 

provozu komplexu nového dobývacího kombajnu na nové neopotřebované pojezdové trati, 
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přibližně do cca 300 000 tun natěžené horniny, je téměř zanedbatelný. Od této doby, cca 

300 000 tun natěžené horniny, však dochází k prudkému exponenciálnímu nárůstu počtu 

měněných hřebenů – dochází ke zvyšování nákladů spojených s jejich výměnou (odstávka 

kombajnu, náklady na hřebeny, zvýšené opotřebení kluzných částí kombajnu atd.). 

Následkem celkového opotřebení pojezdové tratě dochází rovněž k nárůstu počtu měněných 

cévových kol a kluznic UCK. Výměna všech hřebenů pojezdové tratě současně při cca 

300 000 tun natěžené horniny, není z důvodu vysokých nákladů akceptovatelná. 

5.3.3 Doporučená opatření ke zvýšení životnosti hřebenů pojezdové tratě 

Z dlouhodobého sledování předmětné problematiky jsem mimo jiné došel k závěru, že 

životnost ozubnicových hřebenů lze prodloužit důsledným dodržováním výměny kluzných 

částí, při maximální míře opotřebení danou návodem k používání příslušného stroje a rovněž, 

jak ukazují poslední průběžné výsledky z nasazení těchto hřebenů, také užitím povrchového 

kalení. Obě výše uvedená opatření vedou k posunu doby, při které dochází ke strmému 

nárůstu opotřebení hřebenů, ze současných cca sedmi měsíců na dobu minimálně jednoho 

roku, při těžbě uhlí minimálně 50 000 t/měsíc (ověřeno na šachtě Zapadodonbaskaja).  

5.3.4 Opotřebení cévových kol  

Cévové kolo spolu s tratí bezřetězového pojezdu jsou hlavními částmi zajišťujícími 

pohyb kombajnu po stěnovém dopravníku. Prostoje díky poruchovosti těchto důležitých částí 

jsou dány především, výlomem zubů cévového kola, deformací a opotřebením tratě (ozubnice 

Eicotracku, popřípadě jiné tratě), velkým opotřebením boků zubů spolu zabírajících profilů. 

Na výlom zubů cévového kola, deformaci a opotřebení tratě (ozubnice Eicotracku) má 

přímý vliv natáčení žlabů hřeblového dopravníku v horizontální rovině a nadměrné 

opotřebování vrchní části ozubnice z důvodů tření vodítek kombajnu o tuto plochu. Tím se 

roztečná kružnice cévového kola dostane pod roztečnou kružnici respektive přímku zubů 

ozubnice. Při dosažení jisté meze opotřebování povrchu ozubnice dochází ke vzpříčení zubu 

cévového kola, jenž se dostane pod zub - váleček ozubnice a vylomí se. [4] 

V případě portálového kombajnu MB 444 P navíc dochází k opotřebení vodítek 

kluznice u cévového kola, které zajišťují, aby kombajn (cévové kola) nevyjel ze záběru, 

v případě, když je vtahován vlivem řezných sil od řezných orgánů, do řezu. Tento příklad je 

graficky znázorněn na obrázku Obr. 27.  
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Obr. 23 – Cévové kolo – opotřebení na hlavě zubu 

 

K nežádoucímu opotřebování či k deformaci ozubnice dochází při vychýlení žlabů 

v horizontální rovině, které se realizuje při přesouvání jednotlivých žlabů porubového 

dopravníku. Obsluha mnohdy má snahu co nejrychleji přesunout dopravník k pilíři, bez 

uvážení možných trvalých následků. 

Je nutno se také zmínit o nepříznivém natočení kombajnu vůči dopravníku respektive 

k ozubnici při zabrázdění kombajnu do pilíře, kdy navíc k jeho natočení napomáhají síly 

vznikající na rozpojovacím válci, jenž realizuje přibírku počvy.  

Zmíněné natočení se netýká pouze kombajnu, ale také cévového kola, což má za 

následek nedokonalý záběr spolu zabírajících profilů pojezdového sytému kombajnu a tím je 

ovlivňována životnost jednotlivých jeho částí. 

Ohledně velkého opotřebování boků spolu zabírajících profilů pojezdového systému 

porubových kombajnů má nemalý vliv právě konstrukční provedení respektive profil spolu 

zabírajících částí, kterými se dá ovlivnit délka a tudíž i plocha o sebe se třecích ploch 

jednotlivých elementů. Tím se může zmírnit velikost opotřebování těchto částí a následně 

prodloužit jejich životnost. [4] 
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Obr. 24 – Pohled na cévové kolo kombajnu MB 444 P in situ 

 

Ideální záběr cévového kola s ozubnicí je, když osa válečků ozubnice (roztečná 

kružnice) je zároveň tečnou k základní kružnici zubů cévového kola. Z teorie záběru 

evolventního ozubení je jasné, že normála okamžitého záběru kola s válečky ozubnice je 

shodná se společnou normálou všech fází postupného záběru zubu s válečkem. To však platí 

pouze pro tento "ideální" stav. Žlaby porubového dopravníku mají možnost natáčet se ve 

vertikální a horizontální rovině. Je to nutné z důvodu nerovnosti počvy a nutnosti přesunování 

dopravníku směrem k pilíři. Proto není možné udržet cévové kolo stále v jedné (konstruktéry 

požadované) poloze a ta se mění dle několika faktorů, jako jsou například: velikost opotřebení 

vodítek kombajnu, nerovnost počvy, zakřivení hřeblového dopravníku při zabrázdění apod.[4] 

V průběhu vypracovávání této práce jsem monitoroval in situ rovněž opotřebení 

cévových kol. Výzkum byl prováděn jednak na nově instalované trati s novými ozubnicovými 

hřebeny (míra opotřebení 0%), na počátku experimentu a následně rovněž na trati s různou 

mírou opotřebení.  

Výchozí materiál sledovaných cévových kol byl ČSN 16 420 s následnou povrchovou 

úpravou cementování do hloubky 2,5 mm a kalení na 60±2 HRC. Při provozu stroje dochází 

k jejich opotřebení. Maximální přípustné hodnoty opotřebení cévových kol (Obr. 25) 
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kombajnu MB 444 P, udávané rovněž v průvodní dokumentaci stroje (návodu k použití), jsou 

uvedeny v tab. 11. 

 

Obr. 25 – Cévové kolo kombajnu MB 444 P – měření opotřebení 

Tab. 11 – Maximální dovolené opotřebení cévového kola 

Rozměry nového kola [mm] 
Rozměr při max. povoleném opotřebení 

[mm] 

А = 183,5 А = 174 

 

Na obr. 23 vidíme opotřebení hlavy zubu cévového kola. K tomuto opotřebení dochází 

následkem provozního zatížení v kombinaci s nesprávným záběrem cévového kola do 

hřebenu ozubnicové trati viz obr. 27.  

V důsledku brusného opotřebení, vlivem brusných křemičitých částic obsažených 

v těžené hornině, dochází ke zvýšenému opotřebení spolu zabírajících částí a z povrchu zubů 

(především z boků zubů) je odstraněno značné množství materiálu. V důsledku toho ztrácí 

soukolí postupně svoji funkčnost. Zuby hřebene i cévového kola (obr. 23) jsou omačkávány 

klepáním, současně je materiál přemísťován kluzem při vysokém zatížení  - dochází k trvalé 

deformaci materiálu zubů. Při pohybu kombajnu po pojezdové trati (hřeblovém dopravníku), 

dochází rovněž, při vzájemném skluzu povrchu zubu cévového kola po zubu hřebene 
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ozubnicové trati, ke skluzovému opotřebení. Na hranách zubů hřebene vznikají vlivem 

plastické deformace, účinků tření, velké zátěže a odírání, otřepy.  

 

Obr. 26 – Detail cévového kola kombajnu MB 444 P  

 

Graf 17 – Graf četnosti výměn cévového kola horního 
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Životnost cévového kola je závislá na celkové míře opotřebení uzlu: cévové kolo – 

kluznice u cévového kola – hřeben ozubnicové trati. K prudkému nárůstu opotřebení všech 

částí uzlu dochází po odtěžení přibližně 300 000 tun horniny. Zvýšené opotřebení všech částí 

je ovlivněno důsledným dodržováním předepsané míry opotřebení a včasné výměny všech 

opotřebovaných částí. 

V grafech (graf 17 a graf 18) vidíme počet opotřebovaných (měněných) cévových kol 

v závislosti na množství natěžené horniny. Na grafu (graf 17) vidíme prudký nárůst počtu 

opotřebených cévových kol při množství uhlí 300 000 t, obdobně jako například u hřebenů 

pojezdové tratě. Tyto záznamy opět potvrzují přímou souvislost mezi životnostmi 

jednotlivých spolu zabírajících částí uzlu: cévové kolo (Obr. 26)– hřeben – kluznice UCK. Na 

grafu (Graf 18) vidíme, že v průběhu času potřebného k natěžení 500 000 t horniny došlo 

k výměně dolního cévového kola pouze 1x a rovněž až v době značně opotřebených hřebenů. 

Lze konstatovat, že opotřebení cévových kol, je závislé na směru úklonu porubní 

stěny, a to tak, že horní cévové kolo podléhá rychlejšímu opotřebení, než cévové kolo na 

dolní straně.  

 

Graf 18 – Graf četnosti výměn cévového kola dolního 
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5.3.5 Analýza vlivu opotřebení kluzných částí kombajnu a ozubnicových hřebenů 

pojezdové tratě na spolu zabírající části (cévové kolo a ozubnicový hřeben). 

V této části práce jsem graficky vyhodnotil vliv opotřebení jednotlivých kluzných 

částí kombajnu a opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě, na změnu záběrových 

podmínek pohonného kola kombajnu a ozubnicového hřebene. Vyhodnocení provedeno na 

základě dat získaných na šachtě č. 1. 

Na obr. 27 jsou znázorněny polohy cévového kola ve vztahu k hřebenu, 

v následujících variantách: 

A/ Neopotřebovaný dopravník a nové (neopotřebované) kluzné části kombajnu, kombajn 

v klidové poloze. 

B/ Neopotřebovaný dopravník a nové (neopotřebované) kluzné části kombajnu, kombajn 

zatahován do řezu řeznými orgány. 

C/ Neopotřebovaný dopravník, míra opotřebení kluznice u cévového kola 75%, kombajn 

zatahován do řezu řeznými orgány. 

D/ Opotřebovaný dopravník, míra opotřebení kluznice u cévového kola 75%, kombajn 

zatahován do řezu řeznými orgány. 

E/ Opotřebovaný dopravník, míra opotřebení kluznice u cévového kola 75%, míra 

opotřebení trubkového vedení 10%, zatahován do řezu řeznými orgány. 

 

Z obr. 27 a Tab. 12 je patrné, že jak opotřebení kluzných částí kombajnu, tak i 

opotřebení ozubnicových hřebenů a vodicích tyčí pojezdové dráhy, mají negativní vliv na 

změnu osové vzdálenosti spolu zabírajících částí (pohonného kola a hřebenu). Vliv opotřebení 

jednotlivých částí se sčítá a při nedodržení včasné výměny kluzných částí kombajnu při 

provozu kombajnu na opotřebované pojezdové trati, dojde k úplnému "vyběhnutí" pohonného 

kola ze záběru a tím k nepravidelnému pohybu dobývacího kombajnu po pojezdové trati. 

Cévové kolo „skáče“ hlavovou kružnicí po hlavách opotřebovaných zubů ozubených hřebenů. 

Tab. 12 – Vliv míry opotřebení na záběr cévového kola 

varianta 

opotřebení [%]   Vzdálenost 

cévového kola 

[mm] 
Dopravník 

(hřeben) 
Kluznice UCK 

Kluznice 

trubková 

Úhel naklonění 

[°] 

A 0 0 0 0 394,9 

B 0 0 0 0,24 398,6 

C 0 75 0 1,92 421,9 

D 19 75 0 3,09 438,6 

E 19 75 10 3,83 440 
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Obr. 27 – Vysunutí cévového kola ze záběru vlivem opotřebení kluzných částí a 

ozubnicových hřebenů pojezdové tratě 
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5.3.6 Provozní diagnostika - mimořádné události 

Při zpracování provozních dat využitých v této práci a při dalších pracích souvisejících 

s diagnostikou důlních strojů, jsem při analýze činnosti dobývacího kombajnu MB 444 P 

a následném praktické vyhodnocování těchto poznatků, narazil na některé zajímavé 

mimořádné události, které bych chtěl v této práci zmínit, z důvodů jejich přímé (v druhém 

zmiňovaném případě) nebo nepřímé souvislosti se zpracovávaným tématem. Jedná se 

o příklady, kde pomocí analýzy provozních dat lze následně určit například nedodržování 

pracovních postupů ze strany obsluhy.  

Příkladem takové mimořádné provozní události, kde jednoznačně došlo k nedodržení 

předepsaných pracovních postupů, lze vyhodnotit ze záznamu provozu kombajnu a grafu 

průběhu práce kombajnu (graf 19), na kterém je patrný prudký nárůst proudu na motoru 

pravého ramene, ke kterému došlo na 169 sekci, při jízdě kombajnu vlevo (určeno stavem relé 

SML - pro povel vlevo stav logická 1). K tomuto jevu může dojít jen několika málo způsoby, 

z nichž jako nejpravděpodobnější byl vyhodnocen střet řezného orgánu stroje a předstropnice 

důlní mechanizované výztuže. Což bylo následně ověřeno na příslušné mechanizované 

výztuži in situ, kde byly nalezeny stopy po střetu nože a předstropnice, ke kterému došlo 

nesprávnou součinností obsluhy důlního kombajnu a důlní mechanizované výztuže.  

Na dalším příkladu, který má přímou souvislost s řešenou problematikou, lze z hodnot 

zobrazených v grafu (graf 20) vysledovat, že 17.10.2011 v 19.20 došlo k náhlému poklesu 

teploty na pravém pojezdovém motoru dobývacího kombajnu (M3) a současně k nárůstu 

teplot na motoru levém (M4). Do této doby, jak je patrno z grafu, byly teploty obou 

pojezdových motorů srovnatelné. S přihlédnutím k dalším hodnotám (podélný a příčný úklon, 

rychlost stroje apod.) lze konstatovat, že pravý motor (M3) i nadále pracoval, ale nebyl již 

zatěžován a naopak levý motor (M4) byl zatěžován mnohem více. Z možných důvodů tohoto 

stavu a ze zkušeností s provozem důlních kombajnů lze vyhodnotit jako nejpravděpodobnější 

příčinu tohoto stavu vyjetí pravého cévového kola mimo hřeben ozubnice pojezdové tratě. 

Z grafu rovněž vidíme, že kombajn byl tímto způsobem provozován cca 10 hodin (rázovité 

pohyby) a ujel dráhu mezi sekcemi č. 80 až č. 140. Z tohoto údaje lze předpokládat, že se 

obsluha kombajnu neodhalila vyjetí cévového kola z hřebenů pojezdové tratě (hřebeny byly 

zasypány horninou), ale snažila dopravit stroj, který se jak se mylně domnívala, jevil známky 

poruchy, v rozporu s návodem k obsluze kombajnu, do místa vhodnějšího pro případnou 

opravu stroje (jednalo o kombajn pracující v nízké mocnosti).  

 



Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí 

 

63 

 

Graf 19 – Záznam střetu nože řezného orgánu o štít sekce  

 

Graf 20 – Záznam provozu kombajnu při výpadku pilířové kluznice 
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Na základě výše uvedeného zjištění bylo doporučeno provést buď konstrukční úpravu 

vodící kluznice kombajnu zajišťujícího vedení kombajnu v hřebenech ozubnicové trati, nebo 

případnou úpravu tvaru hřebenů.  

5.4 Povrchové kalení hřebenů 

Dalším navrženým opatřením ke snížení ekonomických ztrát způsobených nutností 

výměny hřebenů, bylo opatření pro zvýšení jejich životnosti, realizované po konzultacích 

s oddělením technologie společnosti T Machinery, bylo povrchové kalení těchto hřebenů na 

hodnotu tvrdosti 50±5 HRC. Materiál hřebenů GS-42 CrMo4 zušlechtěný na 1000±50MPa. 

 

Obr. 28 – Hřeben pojezdové tratě pro portálový kombajn 

5.4.1 Charakteristika a vlastnosti materiálu hřebenů GS-42CrMo4 

Popis charakteristických vlastností materiálu GS-42CrMo4 můžeme najít v normě 

ČSN EN 10293 Slévárenství -  Ocel na odlitky pro všeobecné použití, duben 2005, pod výše 

uvedeným označením a číslem 1.7231. 

Jedná se o nízkolegovanou chrom – molybdenovou ocel vhodnou k zušlechťování, 

umožňující vyšší prokalitelnost. Patří mezi nejčastěji používané oceli k zušlechťování. 

Z tohoto důvodu se tato ocel používá pro namáhané strojní součásti. Z důvodu náchylnosti 

tohoto materiálu ke vzniku trhlin po kalení, se kalení provádí do méně razantního kalicího 

prostředí. V kaleném stavu dobře odolává opotřebení. Chemické složení materiálu GS-

42CrMo4 je uvedeno v tab. 13. 
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Tab. 13 – Chemické složení materiálu GS-42CrMo4 

 
Chemické složení v hmotnostních % 

C Si Mn P S Cr Mo 

Min. 0,38  0,60   0,80 0,15 

Max. 0,45 0,60 1,00 0,025 0,020 1,20 0,30 

 

Mechanické vlastnosti po tepelném zpracování a doporučené teploty tepelného 

zpracování jsou uvedeny v tab. 14. 

 

Tab. 14 – Teploty tepelného zpracování a mechanické  

Tepelné zpracování Tloušťka 

Mechanické vlastnosti 

Zkouška tahem za teploty 

okolí 

Zkouška rázem 

v ohybu 

Normalizace 

nebo kalení 

[°C] 

Popouštění 

[°C] 

t 

[mm] 

Rp0,2 

[MPa] 

min. 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

min. 

KV 

[J] 

min. 

Teplota 

[°C] 

880-950 600-650 

t≤100 600 800-950 12 31 RT
f
 

100≤t≤15

0 
550 700-850 10 27 RT

f
 

150≤t≤25

0 
350 650-800 10 16 RT

f
 

880-950 550-600 t≤100 700 850-100 10 27 RT
f
 

RT
f
 znamená teplotu okolí 

5.4.2 Povrchové kalení hřebenů průběh experimentu 

Nasazení této technologie sebou přineslo některé komplikace, především 

technologického rázu. Bylo nutné zajistit správné prokalení všech zubů hřebene na 

požadovaných místech a ověřit dosažení předepsaných parametrů tvrdosti povrchu zubů 

hřebenu po provedeném laserovém kalení (Obr. 29). 

Připravili jsme v rámci zkoušek tři vzorky, každý s odlišnou přípravou povrchu pro 

povrchové kalení. U vzorku č. 1 obr. 31) byla provedena úprava povrchu tryskáním 

ocelovými broky, u vzorku č. 2 (obr. 32) bylo provedeno před povrchovým kalením obrobení 

povrchu a u vzorku č.3 (obr. 33) bylo použito tryskání křemičitým pískem. Po provedení 

kalení byl vždy jeden zub ze zkušebního hřebenu v místě největšího provozního namáhání 
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rozříznut na vzorek tloušťky 20 mm. Plocha v místě měření mikrotvrdosti byla přebroušena 

na drsnost povrchu Ra 1,6 µm. Měření mikrotvrdosti bylo prováděno na vyznačených 

místech, viz Obr. 30, od povrchu do hloubky cca. 4,0 mm. Výsledky jednotlivých měření jsou 

zaznamenány v tab. 15 až tab. 17 a graficky znázorněny viz graf 21 až graf 23. 

 

Obr. 29 – Oblasti zubu povrchově zakalené 

 

 

Obr. 30- Místa pro měření povrchové tvrdosti na zubu ozubnicového hřebene 
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Tab. 15 – Naměřené tvrdosti v místě A 

vzdálenost [mm] 
Tvrdost HV0.5 

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

0,2 748 474 482 

0,4 822 660 440 

0,6 724 660 548 

0,8 834 680 501 

1,0 674 672 518 

1,2 594 630 563 

1,4 575 539 425 

1,6 393 366 303 

1,8 316 355 306 

2,0 322 330 298 

2,4 292 309 308 

2,8 320 318 308 

3,2 322 343 297 

 

 

Graf 21 – Průběhy měření v místě A 

Tab. 16 – Naměřené tvrdosti v místě B 

vzdálenost [mm] 
Tvrdost HV0.5 

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

0,5 448 727 481 

1,0 677 751 682 

1,5 630 744 643 

2,0 308 766 430 

2,5 346 337 372 

3,0 331 363 338 

3,5 355 319 328 

4,0 381 381 365 

4,5 362 362 362 

5,0 316 316 318 
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Graf 22 – Průběhy měření v místě B 

 

 

Tab. 17 – Naměřené tvrdosti v místě C 

vzdálenost [mm] 
Tvrdost HV0.5 

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

0,2 589 738 425 

0,4 748 715 502 

0,6 573 711 635 

0,8 386 748 600 

1,0 344 724 702 

1,2 355 606 602 

1,4 363 489 564 

1,6 343 337 553 

1,8 340 342 398 

2,0 336 324 301 

2,4 347 354 303 

2,8 342 338 311 

3,2 358 330 298 
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Graf 23 – Průběhy měření v místě C 

U vzorku č. 1, příprava vzorku otryskáním ocelovými broky, nebylo dosaženo 

požadované tvrdosti 55±2 HRC do hloubky 1,5mm. Dosažená tvrdost není po obvodu zubu 

konstantní. 

 

Obr. 31 – Vzorek č. 1 pro měření povrchové tvrdosti na zubu ozubnicového hřebene  

U vzorku č. 2, příprava obrobením povrchu, rovněž nebylo dosaženo požadované 

tvrdosti 55±2 HRC do hloubky 1,5mm po celém měřeném profilu zubu, ovšem dosažené 

výsledky jsou ze všech tří měřených vzorků nejlepší a téměř splňují požadované parametry. 

Na Obr. 34 je vidět makrostruktura měřeného vzorku a na Obr. 35 mikrostruktura stejného 

vzorku.  
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Obr. 32 – Vzorek č. 2 pro měření povrchové tvrdosti na zubu ozubnicového hřebene 

U vzorku č. 3, příprava otryskáním křemičitým pískem, rovněž nebylo dosaženo 

požadované tvrdosti 55±2 HRC do hloubky 1,5mm po celém měřeném profilu zubu. 

Naměřená hodnota se pohybuje kolem 500 HV tj. zhruba 50 HRC (1700 MPa). Důležitou 

skutečností však je dosažení poměrně rovnoměrných hodnot tvrdosti ze všech měřených stran. 

Naměřené hodnoty ukazují, že použití pískování, oproti tryskání ocelovými broky, vede ke 

zlepšení jakosti zakalené vrstvy. 

 

Obr. 33 – Vzorek č. 3 pro měření povrchové tvrdosti na zubu ozubnicového hřebene 
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Obr. 34 – Makro pohled na průběh mikro tvrdosti měřeného vzorku 

 

Obr. 35 – Mikrostruktura stejného vzorku 

Zkoušky prokázaly, že příprava povrchu před laserovým kalením má rozhodující vliv 

na kvalitu provedení laserového kalení. Požadovaných parametrů, tj. tvrdosti 55±2 HRC do 

hloubky 1,5 mm nebylo dosaženo, pouze při obrábění zubů. Optimální parametry 
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povrchového kalení hřebenů viz Tab. 18.Tento způsob přípravy zubů je ovšem časově a 

finančně velmi náročný. V případě otryskání ocelovými kuličkami nelze dosáhnout 

požadovaných parametrů, což je zapříčiněno oduhličením povrchu materiálu (normální efekt 

u odlévaných součástí). Povrch tedy obsahuje výrazně nižší množství uhlíku v matrici a díky 

tomu je výrazně nižší obsah martenzitu v zakalené vrstvě a samozřejmě i nižší tvrdost. Takto 

oduhličený povrch není možné zakalit na vyšší tvrdosti žádnou metodou (toto lze odstranit 

pouze již zmiňovaným obráběním povrchu). Svoji roli hraje rovněž kontaminace povrchu 

hřebene vlisovanými nečistotami a zbytky tryskacích kuliček. Možným kompromisem je 

použití pískování jako před přípravné operace. Pískování je z hlediska finanční dostupnosti v 

poměru s dosažením požadovaných mechanických vlastností ekonomicky nejvýhodnější. 

Příprava povrchu hřebene pískováním vykazuje podstatně lepší výsledné parametry kalení, 

než hřebeny tryskané ocelovými broky. Oduhličení povrchové vrstvy v průběhu tepelného 

zpracování lze částečně eliminovat například použitím ochranného nátěru CONDURSAL 

Z 1100, který chrání nástroje a součásti proti oxidaci při tepelném zpracování v pecích bez 

ochranné atmosféry v rozmezí teplot 600 - 1100 °C, např. při austenitizaci nebo žíhání. Nátěr 

se hodí pro běžné oceli, ušlechtilé oceli, šedou litinu, bronz a to při dobách žíhání až 7 h a 

někdy i déle. Po tepelném zpracování do 850 °C zbytky CONDURSAL Z1100 samy 

odprýskají. Při použití vyšších teplot se zbytky nechají lehce odstranit kartáčováním. 

Pískování není potřebné. [20] 

Povrch chráněných součástí musí být čistý, suchý, nesmí obsahovat zbytky oleje, tuku 

nebo být zkorodovaný. Toho lze dosáhnout důkladným opráním nebo odmaštěním 

v rozpouštědlech. Často stačí pouze oprášení součásti a odstranění ulpěných částeček. Před 

použitím je CONDURSAL Z1100 nutné dobře promíchat. Nátěr se nanáší měkkým plochým 

štětcem nebo lépe ponorem. Je možné i nanášení válečkem a nástřikem. K úplné účinnosti 

stačí běžně vrstva nátěru o tloušťce. 15 μm. Příliš tlustá nebo nerovnoměrná vrstva způsobuje 

odprýskávání nátěru a jeho účinnost je negativně ovlivněna. Doba zasychání jedné vrstvy 

nátěru je 30 - 60 min – záleží však na podmínkách, může být i delší. [20] 

Tab. 18 – Optimální parametry povrchového kalení hřebenů 

Teplota 

[°C] 

Rychlost 

[mm/s] 

Parametry výsledné vrstvy 

Tvrdost 

[HRC] 

Hloubka 

[mm] 

1175 3 – 4 58+/-2 (max.) 2 
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5.4.3 Oprava hřebenů návarem tvrdokovu 

Z důvodu snahy o snížení nákladů spojených s výměnou nových hřebenů byly 

provedeny pokusy s prověřením možnosti jejich opravy.  

Na opotřebované části zubů hřebenu pojezdové tratě byla nanesena (navařena) vrstva 

tvrdokovu a následně obroušena (viz Obr. 36). Byly vytvořeny šablony pro kontrolu 

opravených hřebenů. Výsledek těchto pokusů nebyl uspokojivý, maximální životnost takto 

opraveného hřebenu byla maximálně 340 provozních hodin. V případě nasazení nového 

hřebenu je přibližná doba, za kterou dojde ke srovnatelnému opotřebení, jako u testovaných 

navařovaných hřebenů nejméně 4500 provozních hodin. Náklady na výměnu opravených 

hřebenů, včetně nákladů na samotnou opravu převýšily úsporu za nasazení nových hřebenů. 

 

Obr. 36 – Oprava hřebenů pojezdové tratě 

5.4.4 Shrnutí výsledků zkoušek zvýšení životnosti ozubnicových hřebenů 

Životnost ozubnicových hřebenů, jak je uvedeno výše, lze prodloužit důsledným 

dodržováním včasné výměny kluzných částí dobývacího kombajnu (kluznice UCK, trubkové 

kluznice i opěrného elementu) dle návodu k používání příslušného stroje a rovněž, jak ukazují 

poslední předběžné výsledky z nasazení těchto hřebenů, také užitím povrchového kalení. 

Zkoušky prokázaly, že příprava povrchu před laserovým kalením má rozhodující vliv na 

kvalitu provedení laserového kalení. Požadovaných parametrů zubů ozubnicových hřebenů po 

povrchovém kalení, bylo dosaženo, pouze při přípravě jejich povrchu obráběním. Tento 

způsob přípravy zubů, před tepelným zpracováním, je ovšem časově a finančně velmi 
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náročný. V případě otryskání ocelovými kuličkami nelze zcela dosáhnout požadovaných 

parametrů, což je zapříčiněno oduhličením povrchu materiál. Možným kompromisem je 

použití pískování jako před přípravné operace. Pískování je z hlediska finanční dostupnosti v 

poměru s dosažením požadovaných mechanických vlastností ekonomicky nejvýhodnější. 

Oduhličení povrchové vrstvy v průběhu tepelného zpracování lze částečně eliminovat 

použitím ochranného nátěru. Opatření vedla k posunu doby, při které dochází ke strmému 

nárůstu opotřebení hřebenů, což potvrzují získaná data ze šachty Západodonbaskaja, kde byla 

tato opatření aplikována již v plném rozsahu. Z těchto dat vyplývá, že došlo k podstatnému 

zvýšení životnosti hřebenů pojezdové trati a to až o 100%. Přesnost těchto výsledků bude 

nutné z důvodu vyčíslení ekonomických úspor ještě potvrdit dalším dlouhodobým sledováním 

všech komplexů, kde bude nasazen portálový dobývací kombajn MB 444 P, ale již v současné 

době lze konstatovat, že navržená opatření ke zvýšení životnosti hřebenů byla úspěšná. 

Výsledek experimentu, opravy hřebenů návarem tvrdokovu, nebyl uspokojivý, 

maximální životnost takto opraveného hřebenu byla maximálně 14 provozních dnů. V případě 

nasazení nového hřebenu je přibližná doba, za kterou dojde ke srovnatelnému opotřebení, 

jako u testovaných navařovaných hřebenů nejméně 185 provozních dnů. 

5.5 Optimální řešení protikorozní ochrany funkčních ploch pevného 

závěru 

Konstrukce zařízení pro provoz v důlním prostředí se řídí mimo jiné směrnicí 

evropského parlamentu a rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, vztahující se na strojní zařízení 

a stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost a směrnicí evropského 

parlamentu a rady 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu, vtahující se na zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice se rovněž vztahuje na bezpečnostní, ovládací 

a regulační přístroje, které jsou určeny k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, avšak 

jsou nutné pro bezpečné fungování zařízení a ochranných systémů určených k použití 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo k jejich fungování přispívají. 

Z výše uvedených směrnic a následných národních normativů mimo jiné vyplývá, že 

při konstrukci důlních kombajnů i důlních zařízení obecně, je nutné dbát zvýšené pozornosti 

kvalitě povrchu u stykových (spárových) ploch. Moje zkušenosti ukazují, že tyto plochy jsou 
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vystavovány působené extrémně náročných okolních podmínek, jako jsou zvýšená kyselost 

důlních vod apod. Následkem toho dochází v místech spár pevných závěrů ke korozi 

a následkem toho k vyřazení bezpečnostní funkce spár, zvýšením drsnosti povrchu, která 

nesmí být vyšší než Ra 6,3 µm, nebo dokonce zvětšením maximální povolené šířky spáry.  

Zajištění dostatečné ochrany povrchu je zvláště obtížné v podmínkách nízkých slojí, 

ať již z důvodů prostorových, které neumožňují mnohdy alternativní konstrukční řešení 

a jednak z důvodů vyššího vystavení stroje negativním vlivům prostředí, ve kterém bývá stroj 

mnohdy doslova „ponořen“  

5.5.1 Požadavky pro zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu podzemních dolů (ČSN EN 1710) 

Elektrická a neelektrická zařízení a součásti pro použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu musí být navrženy a konstruovány v souladu s dobrou technickou praxí a ve shodě 

s požadavky pro zařízení skupiny I – kategorie M2 tak, aby bylo zajištěno, že nevzniknou 

zdroje vznícení [11]. 

Pro všechny stroje platí především následující požadavky popsané v ČSN EN 60079-0 

[15] a ČSN EN 13463-1 [12], které musí být vzaty do úvahy: 

 Potřeba omezit maximální povrchovou teplotu (Pro zařízení skupiny I nesmí 

maximální povrchová teplota překročit 150°C na jakémkoliv povrchu, kde může 

uhelný prach tvořit vrstvy, nebo 450 °C kde se toto nepředpokládá, za předpokladu, 

že skutečná maximální povrchová teplota je vyznačena na zařízení a na zařízení je 

uvedena značka „X“ a v dokumentaci návodu k použití jsou uvedeny podmínky pro 

bezpečné používání) 

 Potřeba splnit požadavky z hlediska elektrostatiky (např. zařízení s nevodivou 

povrchovou plochou promítnutou v jakémkoliv směru do roviny větší než 100 cm
2
 

pro kategorii M1 a M2 musí být navržena tak, aby bylo za normálních podmínek 

použití, údržby a čištění vyloučeno nebezpečí vznícení vlivem elektrostatických 

nábojů, některým ze způsobů uvedených v ČSN EN 13463-1) 

 Potřeba omezit použití lehkých kovů na přístupných částech (Pokud hodnocení 

nebezpečí vznícení prokáže, že je zde nebezpečí vznícení od třecích ploch, 

nárazových nebo abrazivních jisker, musí být použity následující omezení: Materiál 

použitý pro konstrukci vnějších částí zařízení skupiny I nesmí hmotnostně 
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obsahovat pro kategorii M1 a M2 více než 15 % hliníku, titanu a zirkonu celkem 

a více než 7,5 % hořčíku, titanu a zirkonu celkem.) 

 Potřeba provést zkoušky na nekovových částech, na kterých závisí ochrana proti 

vznícení tak, aby bylo zajištěno, že v podmínkách použití v dolech nedojde k jejich 

narušení a ztrátě ochrany. 

Zařízení musí být chráněno před překročením maximální povrchové teploty pomocí 

jednoho nebo kombinací několika následujících prostředků: 

 Dimenzováním zařízení na trvalý provoz tak, že zařízení snadno zvládne maximální 

zatěžovací cykly 

 Vhodným dimenzováním zařízení pro krátkodobý provoz 

 Dodatečným systémem chlazení 

 Ochranou, vypínající při překročení teploty na povrchu nebo v chladicím systému 

 Omezením přenášené energie zařízením, např. proudovým omezením napájení motoru 

nebo vypnutím mechanického pohonu 

 

Je-li použito jiného způsobu ochrany než dimenzováním pro trvalý provoz, musí 

výrobce uvést zvláštní podmínky pro bezpečné použití, např. maximální teplotu oleje. 

Všechna neelektrická zařízení a součásti (včetně částí použitých ve stroji pro jejich 

spojení) musí splňovat požadavky ČSN EN 13463-1, a kde je to nutné i další typ ochrany 

uvedený v této normě. 

Všechna elektrická zařízení a součásti musí splňovat požadavky ČSN EN 60079-0 

a alespoň jedné normy pro typ ochrany uvedený v této normě. 

5.5.2 Kategorie zařízení (dle ČSN EN 13463-1) 

Zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu se rozděluje na: 

a) Skupina I: zařízení pro doly s výskytem methanu. Tato skupina obsahuje dvě kategorie 

v závislosti na požadované úrovni bezpečnosti: 

 Kategorie M1 – zařízení, které je konstruováno, a kde je to nutné doplňkově 

vybaveno speciálními ochrannými prostředky tak, aby bylo schopno provozu ve 

shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo velmi vysokou 

úroveň ochrany. 
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 Kategorie M2 - zařízení, které je konstruováno, a kde je to nutné doplňkově 

vybaveno speciálními ochrannými prostředky tak, aby bylo schopno provozu ve 

shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo vysokou 

úroveň ochrany. 

b) Skupina II: zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, jiné než doly s výskytem 

metanu. Tato skupina obsahuje tři kategorie v závislosti na požadované úrovni 

bezpečnosti: 

 Kategorie 1 - zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu ve 

shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo velmi vysokou 

úroveň ochrany. 

 Kategorie 2 - zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu ve 

shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo vysokou 

úroveň ochrany. 

  Kategorie 3 - zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu ve 

shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo normální 

úroveň ochrany. 

Zařízení určené pro doly, ve kterých může atmosféra obsahovat navíc k methanu 

významnou složku jiných hořlavých plynů a/nebo hořlavých prachů (tj. jiných než methan 

nebo uhelný prach) musí být konstruováno a zkoušeno podle požadavků týkajících se zařízení 

skupiny I a rovněž týkajících se skupiny II odpovídající jiným významným plynům. Toto 

zařízení musí být označeno odpovídajícím způsobem. 

Zařízení a všechny jeho části musí být podrobeny základní dokumentované analýze 

nebezpečí. Tato analýza musí být provedena pro určení, které možné zdroje vznícení vznikají 

na hodnoceném zařízení a jsou proto zdrojem vznícení pro dané zařízení a zda mohou být 

potenciálními zdroji vznícení. Toto hodnocení musí rovněž uvádět seznam použitých 

opatření, které mají zabránit, aby se potenciální zdroje vznícení staly účinnými zdroji. Musí 

být zohledněny všechny zdroje vznícení, uvedené v ČSN EN 1127-1. Příkladem takovýchto 

zdrojů jsou horké povrchy, otevřené plameny, horké plyny/kapaliny, mechanické jiskry, 

adiabatická komprese, termické reakce, samovznícení prachu, elektrické jiskry a výboje 

statické elektřiny. 
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Ochranná opatření (typy ochrany) musí být zvažovány a/nebo aplikovány 

v následujícím uvedeném pořadí: 

 Zajistit, aby nemohly vznikat zdroje vznícení 

 Zajistit, aby se zdroje vznícení nemohly stát účinnými zdroji 

 Zabránit přístupu výbušné atmosféry ke zdrojům vznícení 

 Zachytit výbuch a zabránit šíření plamenů 

V případě zařízení skupiny I kategorie M1 musí být při hodnocení uvedeny všechny 

potenciální zdroje vznícení, které jsou účinné nebo se pravděpodobně mohou stát účinnými 

při zohlednění potřeby zajistit velmi vysokou úroveň ochrany, a skutečnosti, že pro zařízení 

kategorie M1 se požaduje, aby bylo bezpečné při vzniku dvou poruch nebo bylo chráněno 

dvěma nezávislými prostředky ochrany. Hodnocení musí tuto skutečnost vyjadřovat buď 

uvedením typu ochrany proti vznícení, který zabrání vznícení při dvou poruchách, nebo 

popisem dvou nezávislých ochranných opatření pro zabránění vznícení, aplikovaných podle 

normy ČSN EN 13463-1 a norem pro ochranu proti vznícení, které byly použity. 

V případě zařízení skupiny I kategorie M2 musí být při hodnocení uvedeny všechny 

potenciální zdroje vznícení, které jsou účinné nebo se pravděpodobně mohou stát účinnými 

v normálním provozu a při očekávaných poruchách. Musí být rovněž uváděn seznam těch 

zdrojů, u nichž nemůže být zanedbáno to, že se stanou účinnými i přes to, že je zařízení 

konstruováno tak, že v případě vzniku výbušné atmosféry zařízení vypíná. Hodnocení musí 

uvádět ochranná opatření pro zabránění vznícení, aplikovaná podle normy ČSN EN 13463-1, 

které byly použity z důvodu zajištění bezpečnosti (neúčinnosti) takovýchto zdrojů iniciace 

během doby od vzniku výbušné atmosféry a její detekce do vypnutí zařízení. 

5.5.3 Ochrana pevným závěrem (dle ČSN EN 60079-1) [14] 

Pevný závěr „d“ je závěr u kterého jsou části schopné vznítit výbušnou atmosféru 

umístěny uvnitř závěru. Tento závěr při explozi výbušné směsi uvnitř závěru vydrží tlak 

výbuch a zabrání přenesení výbuchu do okolní výbušné atmosféry obklopující závěr. 

Spáry pevného závěru 

Spárou pevného závěru rozumíme místo, kde se stýkají protilehlé povrchy dvou částí 

závěru nebo spoje závěrů a které zabraňuje přenesení výbuchu uvnitř závěru do výbušné 

atmosféry v okolí závěru. Jako délka spáry je považována nejkratší cesta spárou z vnitřku 
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závěru na jeho vnější stranu a nesmí být menší, než jsou minimální hodnoty stanovené ČSN 

EN 60079-1 pro daný typ spáry. Šířkou spáry rozumíme vzdálenost mezi protilehlými 

povrchy spáry na smontovaném zařízení. Šířka spáry nesmí překročit v žádném místě 

maximální hodnoty stanovené ČSN EN 60079-1. Povrch spár musí být takový, aby jeho 

střední drsnost Ra (podle ISO 468) nebyla větší než 6,3 µm. Mezi povrchy rovinné spáry 

nesmí být žádná úmyslná mezera, s výjimkou dveří nebo krytů s rychlouzávěrem. Kryty 

a dveře elektrického zařízení skupiny I, které mají být občas otevírány, musí být přizpůsobeny 

pro přímou, nebo nepřímou kontrolu šířek rovinných spár. 

Všechny spáry pevného závěru, bez ohledu na to, zda byly navrženy pro občasné 

otevírání nebo trvalé uzavření, musí v normálním stavu (bez tlaku) splňovat požadavky ČSN 

EN 60079-1. Konstrukce spár musí být vhodná pro mechanické namáhání, která na ně bude 

působit. 

Povrch spár může být chráněn proti korozi. Nátěry barvou, nebo práškovými povlaky 

nejsou dovoleny. Jiné nátěrové materiály smí být použity, pokud bylo prokázáno, že materiál 

ani metoda jeho aplikace nemá vliv na nevýbušné vlastnosti spáry (vlastnosti zabraňující 

přenesení výbuchu). Na povrchu spár může být nanesen tuk, chránící před korozí. Je-li použit 

tuk, musí být typu, který při stárnutí netvrdne, neobsahuje žádná odpařitelná rozpouštědla 

a nezpůsobuje korozi závěrových ploch. Ověření vhodnosti se provádí ze specifikace výrobce 

tuku. Závěrové ploch mohou být galvanicky pokoveny. Je- použito galvanické pokovení 

závěrových ploch, nesmí mít tloušťku větší než 0,008 mm. 

5.5.4 Řešení ochrany povrchu spár nanesením povlaku těsnící hmoty 

Při ochraně spárových ploch je zakázáno dle norem ČSN EN 60079-1. Výbušné 

atmosféry- část 1: Ochrana pevným závěrem „d“ a ČSN EN 13463-3 [Neelektrická zařízení 

pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d" použity žádné 

barvy a to ani práškové. Jako způsob řešení ochrany vybraných spárových povrchů jsem proto 

navrhl ochranu povrchu pomocí povlaku těsnící hmotou Molykote 3402-C LF nebo případně 

Molykote D-3484. Zkušební dobu k ověření funkčnosti navrženého řešení jsem stanovil na 90 

dnů. Díly s navrženou úpravou povrchu byly následně zkoušeny in situ na důlním kombajnu. 
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5.5.5 Levý portál - ochrana těsnící hmotou Molykote 

Na levé portálové části kombajnu byla zkoušena rovinná spára nacházející se mezi 

tělem levého portálu a spojovacím dílem (oblast povrchu spáry označen na Obr. 38), 

zajišťujícím spojení prostoru pevného závěru elektrické části portálu levého (panely ovládání 

apod.) s tělem kombajnu (elektro skříní). Spára byla před montáží ošetřena těsnící hmotou 

Molykote 3402-C LF. Povrch spáry byl hladký bez viditelných vad, naměřená drsnost 

povrchu na této ploše byla Ra=1,227 µm (Obr. 37). Levá portálová část je s tělem kombajnu 

spojena kombinací šroubového a čepového spojení. Spojení má zajišťovat dostatečnou tuhost 

tak, aby nedocházelo k vzájemnému tření protilehlých funkčních ploch spáry. 

 

 

Obr. 37 – Grafický záznam měření drsnosti povrchu nového dílu – Levý portál 

Následně byla provedena zkouška trvanlivosti a spolehlivosti takto ošetřeného 

spárového povrchu in-situ. Po cca 90 dnech provozu byla provedena demontáž levého portálu 

od tělesa kombajnu a bylo rovněž rozebráno spojení mezi částmi v místech sledovaného 

chráněného povrchu spáry. Jak je vidět na obr. 38 nese testovaný povrch jednoznačně stopy 

výrazné koroze. Rovněž při podrobnějším zkoumání jsou na povrchu stopy po mírném 

opotřebení vlivem vzájemného tření součástí tvořících spáru pevného závěru.  
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Obr. 38 – Detail koroze ploch pevného závěru po 90 dnech provozu - levý portál 

Jak zkouška ukázala, není aplikované spojení pomocí šroubů a čepů tak tuhé, aby ke 

zmiňovanému tření nedocházelo, i přes to, že jinak dostatečně plní ostatní funkce, a to 

i s ohledem na podmínky pevného závěru. Tento spojovací uzel je vystaven vysokému stupni 

zátěže. Je zatěžován od mechanizmu pojezdu – Horní část levého portálu je spojena přes dolní 

část s kluznicí UCK, řešenou v první části práce a navíc je součástí této portálové části 

i trubková kluznice (Obr. 18) zajišťující spojení kombajnu s hřeblovým dopravníkem 

pojezdové trati. V důsledku toho je tento uzel vystaven i silám od řezných orgánů. 

V neposlední řadě musí pravý i levý portál čelit bezprostřednímu nebezpečí možnosti 

zapříčení dopravované horniny (nebo i jiných materiálů – výdřeva apod.) po hřeblovém 

dopravníku a tím zatížení a rázům od motorů zajišťujícím provoz pojezdové tratě).  Naměřená 

drsnost narušeného povrchu sledované spáry byla Ra=10,87 µm, což nesplňuje podmínky 

jednak stanovené příslušnými normativy (ČSN EN 60079-1Výbušné atmosféry- část 1: 

Ochrana pevným závěrem „d“] a ČSN EN 13463-3 [Neelektrická zařízení pro prostředí s 

nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"]) a jednak neodpovídá 

výkresové dokumentaci, ani návodu k používání daného zařízení. Proto pro je pro tento 

konkrétní případ ochrana povrchu těsnicí hmotou Molykote 3402-C LF nedostatečná. 

Naměřené drsnosti sledovaného povrchu, před nasazením do provozu i po testovacím provozu 

jsou zobrazeny v tab. 19.  
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Tab. 19 – Drsnosti povrchu sledovaných spárových ploch 

Součást Typ spáry 
Drsnost povrchu Ra [µm] 

Předepsaná Nový díl Po 90 dnech 

Levý portál rovinná 1,6 1,23 10,87 

Pravý portál rovinná 1,6 1,57 5,96 

Střední portál rovinná 3,2 1,19 2,92 

Díra pro víko elektro 1 válcová 1,6 1,29 1,34 

Díra pro víko elektro 2 válcová 1,6 1,34 1,29 

Díra pro víko elektro 3 válcová 1,6 1,36 1,38 

Díra pro víko elektro 4 válcová 1,6 1,52 1,54 

5.5.6 Pravý portál - ochrana těsnící hmotou Molykote 

Na pravé portálové části kombajnu byla zkoušena rovinná spára nacházející se mezi tělem 

pravého portálu a spojovacím dílem (oblast povrchu spáry označen na obr. 39), zajišťujícím 

spojení prostoru pevného závěru elektrické části portálu levého (panely ovládání apod.) 

s tělem kombajnu (elektro skříní). Spára byla před montáží ošetřena těsnící hmotou Molykote 

3402-C LF. Povrch spáry byl hladký bez viditelných vad, naměřená drsnost povrchu na této 

ploše byla Ra=1,571 µm.  

 

Pravá portálová část, stejně jako levá portálová část, je s tělem kombajnu spojena 

kombinací šroubového a čepového spojení. Spojení má zajišťovat dostatečnou tuhost tak, aby 

nedocházelo k vzájemnému tření protilehlých funkčních ploch spáry. Jak je vidět na obr. 39, 

i po demontáži pravého portálu jsou i u sledovaných funkčních ploch po 90 dnech patrny 

stopy koroze a drobného mechanického opotřebení. Pravý portál je vystaven obdobné 

kombinaci zatížení jako portál levý.  
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Obr. 39 – Pravý portál po 90 dnech provozu 

 

Naměřená drsnost narušeného povrchu sledované rovinné spáry byla Ra=5,96 µm, což 

opět nesplňuje podmínky jednak stanovené příslušnými normativy (ČSN EN 60079-

1Výbušné atmosféry- část 1: Ochrana pevným závěrem „d“] a ČSN EN 13463-3 

[Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným 

závěrem "d"]) a jednak neodpovídá výkresové dokumentaci, ani návodu k používání daného 

zařízení. Proto je i pro tento konkrétní případ ochrana povrchu těsnicí hmotou Molykote 

3402-C LF nedostatečná. Naměřené drsnosti sledovaného povrchu, před nasazením do 

provozu i po testovacím provozu jsou zobrazeny v tab. 19. 

5.5.7 Střední, přípojný elektro portál - ochrana těsnící hmotou Molykote 

Střední přípojný elektro portál, je s tělem kombajnu spojen kombinací šroubového, 

čepového a tvarového (princip pera a drážky) spojení. Spojení má zajišťovat dostatečnou 

tuhost tak, aby nedocházelo k vzájemnému tření protilehlých funkčních ploch rovinné spáry. 

Oblast zkoušené rovinné spáry je zaznačena na obr. 40. Střední portál slouží pro zaústění 

elektrického kabelu do kombajnu a jako přípojnicový prostor kombajnu v provedení pevný 

závěr, jehož jednu stěnu tvoří vlastní těleso elektro skříně kombajnu.  
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Obr. 40 – Střední přípojný portál nový 

 

Spára byla před montáží ošetřena těsnící hmotou Molykote 3402-C LF. Povrch 

rovinné spáry byl hladký bez viditelných vad, naměřená drsnost povrchu na této ploše byla 

Ra=1,195 µm.  

 

Následně byla provedena zkouška trvanlivosti a spolehlivosti takto ošetřeného 

spárového povrchu in-situ. Po cca 90 dnech provozu byla provedena demontáž středního 

přípojného portálu od tělesa kombajnu a bylo rovněž rozebráno spojení mezi částmi v místech 

sledovaného chráněného povrchu spáry. Jak je vidět na obr. 41. nenese testovaný povrch 

v místech spáry žádné zřetelné stopy koroze. Rovněž při podrobnějším zkoumání nebyly na 

povrchu nalezeny stopy po opotřebení, které by mohly vznikat vlivem vzájemného tření 

součástí tvořících spáru pevného závěru.  

Naměřená drsnost povrchu sledované spáry byla Ra=2,92 µm, což splňuje podmínky 

jednak stanovené příslušnými normativy (ČSN EN 60079-1Výbušné atmosféry- část 1: 

Ochrana pevným závěrem „d“] a ČSN EN 13463-3 [Neelektrická zařízení pro prostředí 

s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"]) a jednak odpovídá výkresové 

dokumentaci, a návodu k používání daného zařízení. Proto je pro tento konkrétní případ 

ochrana povrchu těsnicí hmotou Molykote 3402-C LF dostatečná. Rozdíl mezi naměřenou 

drsností v místech spáry u nového dílce před nasazením do provozu byla Ra=1,195 µm a po 
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90 dnech ( Ra=2,92 µm), se může jevit jako výrazná, ale s přihlédnutím k absenci koroze 

a stop otěru a vzhledem k tomu, že v případě použitého dílce byla drsnost měřena v místech 

vizuálně s nejhorším povrchem, lze prohlásit výsledek zkoušky za vyhovující. V průběhu 

výzkumu na této práci jsem měl možnost vidět tento povrch i u jednoho následně nasazeného 

kombajnu a jeho stav byl velmi uspokojivý, což potvrdily i informace od pracovníků 

servisního oddělení výrobce sledovaného zařízení, společnosti T Machinery a.s..  

 

Obr. 41 – Střední přípojný portál po 90 dnech provozu 

5.5.8 Díry pro víka elektro - ochrana těsnící hmotou Molykote 

Díry pro víka elektro (Obr. 42) slouží jako otvory pro montáž, demontáž a servis 

elektrických komponent umístěných v prostoru elektro hlavní kombajnové skříně, která je 

v provedení pevný závěr. Tyto vstupy jsou konstrukčně řešeny tak, že tvoří spolu 

s jednotlivými víky válcové spáry. Předmětem mojí zkoušky byly spárové plochy na 

samotném tělese kombajnové skříně. Jednotlivé spáry byly před montáží ošetřeny těsnící 

hmotou Molykote 3402-C LF. Povrch spár byl hladký bez viditelných vad, naměřené drsnosti 

povrchu na těchto plochách, byly viz tab. 19. Rozměry všech otvorů a šířek spár odpovídaly 

výkresové dokumentaci.  
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Obr. 42 – Díra pro víko do prostoru elektro – v průběhu montáže 

Následně byla provedena zkouška trvanlivosti a spolehlivosti takto ošetřených 

spárových povrchů in-situ. Po cca 90 dnech provozu byla provedena demontáž všech vík 

z otvorů se sledovanými povrchy od tělesa kombajnu. Jak je vidět na obr. 43. nese testovaný 

povrch sice stopy mírné koroze, ale naměřené drsnosti povrchů jednotlivých ploch viz tab. 19. 

Jsou zcela vyhovující a rovněž při podrobnějším zkoumání nenesou tyto plochy stopy po 

žádném opotřebení. Splňují tak podmínky jednak stanovené příslušnými normativy (ČSN EN 

60079-1 Výbušné atmosféry- část 1: Ochrana pevným závěrem „d“] a ČSN EN 13463-3 

[Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným 

závěrem "d"]) a jednak odpovídá výkresové dokumentaci, a návodu k používání daného 

zařízení. Rozměry všech otvorů a šířek spár odpovídají rovněž výkresové dokumentaci. Proto 

je pro tento konkrétní případ ochrana povrchu těsnicí hmotou Molykote 3402-C LF 

dostatečná.  
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Obr. 43 – Díra pro víko do prostoru elektro - po 90 dnech provozu 

5.5.9 Vyhodnocení způsobu ochrany těsnící hmotou Molykote 

Po zkušební době 90 dnů byly všechny součásti se sledovanými povrchy spár 

(chráněných těsnící hmotou Molykote) demontovány a vyhodnoceno ovlivnění kvality 

povrchu spár sledovaných dílů. Kontrola drsností povrchu a příslušných rozměrů prokázala, 

že na většině, především válcových spár, je tento způsob ochrany dostatečný. Pouze v případě 

některých více namáhaných rovinných spár došlo i přes ochranu těsnící hmotou Molykote 

3402-C LF k rozsáhlé korozi například viz obr. 38. Výsledek zkoušky prokázal, že ochranu 

hmotou Molykote lze použít pro ochranu válcových spár kruhových vstupů do elektro skříně 

kombajnu MB 444 P a rovněž jako ochrana rovinné spáry středního vstupního portálu.  

5.5.10 Řešení nerezovým návarem. 

V návaznosti na výsledky předchozí zkoušky, ochrana spárových ploch těsnicí hmotou 

Molykote, která prokázala vhodnost řešení nanesením přípravku Molykote pouze pro méně 

namáhané části, bylo nutné nalézt pro zatěžované součásti vhodnější řešení.  

Jako možné řešení jsem navrhl ochranu nerezovým návarem v místech dotykových 

ploch rovinných spár pevného závěru (Obr. 44). U sledovaných částí byl nejprve v místech 
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stykových ploch závěru odebrán obráběním původní materiál do hloubky 2 mm a následně 

nanesen nerezový návar, který byl obroben na požadované rozměry a jakosti povrchů.  Povrch 

spár byl hladký bez viditelných vad, naměřená drsnost povrchu na sledované ploše u portálu 

levého byla Ra=0,801 µm a u portálu pravého Ra=0,638 µm, rovněž viz tab. 19. Zkušební 

dobu potřebnou k ověření funkčnosti navrženého řešení jsem opět stanovil na 90 dnů.  

 

Obr. 44 – Úprava pro nerezový návar 

Díly s navrženou úpravou povrchu byly následně zkoušeny in situ na důlním 

kombajnu.  

Nerezový návar byl proveden nerezovým drátem ER 307Si (DIN 8556 - SGX15 

CrNiMn 18 8, DIN 1.4370) složení materiálu svařovacího drátu jsou uvedeny a typické 

mechanické hodnoty svarového kovu jsou uvedeny v  Příloha č. 5. 
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Tab. 20 – Drsnosti povrchu sledovaných spárových ploch – nerez návar 

Součást Typ spáry 
Drsnost povrchu Ra 

Předepsaná Nový díl Po 90 dnech 

Levý portál rovinná 1,6 0,81 1,37 

Pravý portál rovinná 1,6 0,63 1,07 

 

Po uplynutí stanovené doby byla provedena částečná demontáž v šachtě a ověření 

jakosti povrchu a rozměry jednotlivých částí. Bylo prokázáno, že nedochází k výraznější 

korozi na takto chráněných plochách a tím se prověřila vhodnost tohoto řešení u namáhaných 

rovinných spár. Povrch spár byl i po 90 dnech provozu poměrně hladký bez viditelných vad, 

naměřená drsnost povrchu na sledované ploše u portálu levého byla Ra=1,375 µm a u portálu 

pravého Ra=1,079 µm viz tab. 20. Povrchy spárových ploch chráněné nerezovým návarem 

splňují podmínky jednak stanovené příslušnými normativy (ČSN EN 60079-1Výbušné 

atmosféry- část 1: Ochrana pevným závěrem „d“] a ČSN EN 13463-3 [Neelektrická zařízení 

pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"[13]) a jednak 

odpovídají výkresové dokumentaci, a návodu k používání daného zařízení. 

5.5.11 Shrnutí výsledků zkoušek jednotlivých řešení ochrany ploch pevného závěru 

Řešení pomocí nerez návaru je finančně a technologicky mnohem náročnější než 

ochrana nanesením těsnicí hmoty, proto tam, kde je to z hlediska namáhání dostačující 

doporučuji použít ochranu nanesením vrstvy těsnící hmoty Molykote (případně jiné možné 

alternativy) a pouze tam, kde není tento typ ochrany dostatečný z důvodu vyššího zatěžování 

spárových ploch, doporučuji použít ochranu nerezovým návarem. Před samotným 

konstrukčním návrhem spárových ploch pevného závěru důlních strojů a zařízení, je nutná 

důkladná analýza zatěžování všech těchto ploch, tak aby bylo možné navrhnout nejvhodnější 

typ ochrany pro každý konkrétní případ. Přehled výsledků jednotlivých dílčích zkoušek 

s ohledem na zjištěnou drsnost povrchu spárových ploch (střední aritmetickou úchylku 

profilu) je přehledně zobrazen v tab. 21. 
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Tab. 21 – Drsnosti povrchu sledovaných spárových ploch – nerez návar 

Součást 
Typ 

spáry 
Typ ochrany 

Drsnost povrchu Ra 

Předepsaná Nový díl Po 90 dnech 

Levý portál rovinná Molykote 1,6 1,23 10,87 

Pravý portál rovinná Molykote 1,6 1,57 5,96 

Levý portál rovinná Nerez návar 1,6 0,81 1,37 

Pravý portál rovinná Nerez návar 1,6 0,63 1,07 

Střední portál Rovinná Molykote 3,2 1,19 2,92 

Díra pro víko elektro 1 Válcová Molykote 1,6 1,29 1,32 

Díra pro víko elektro 2 Válcová Molykote 1,6 1,34 1,34 

Díra pro víko elektro 3 Válcová  Molykote 1,6 1,36 1,38 

Díra pro víko elektro 4 Válcová Molykote 1,6 1,52 1,54 
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6 Závěr 

Poptávka po koksovatelném uhlí, byť oslabená v důsledku hospodářské krize 

posledních několika let, má vzrůstající tendenci. Značné množství tohoto uhlí se nachází 

rovněž v nízkých slojích (mocnostech od 0,7 m), Potřeba jejich efektivního dobývání klade 

zvláštní požadavky na strojní vybavení.  

Na základě svého několikaletého sledování předmětné techniky, jsem analyzoval 

problémy, provázející danou techniku, a možnosti jejich řešení a eliminace, vedoucí 

ke zvýšení efektivity a bezpečnosti exploatace nerostu (uhlí). Jako dílčí cíle disertační práce 

jsem si stanovil, analyzovat detailněji tyto problematické uzly konstrukce kombajnu pro nízké 

mocnosti; navrhnout možné opatření vedoucí ke zvýšení životnosti kluzných částí kombajnů a 

spolu zabírajících částí pojezdových ústrojí (ozubnicových hřebenů, cévových kol, vodících 

tyčí apod.); snížit výrobní náročnost vybraných strojních částí; snížit časovou náročnost 

montáže a demontáže stěžejních strojních částí in-situ a naleznout optimální řešení ochrany 

ploch pevného závěru před korozí s ohledem na bezpečnost důlních zařízení a příslušnou 

legislativu. 

 Provedená měření in situ a následná analýza dat prokázaly, že vliv míry opotřebení 

kluzných částí na zatížení pojezdových motorů dobývacích kombajnů byl ve sledovaném 

případě pouze v maximálním rozmezí 10%. 

Při množství 300000 t natěžené horniny docházelo k prudkému nárůstu počtu 

opotřebených cévových kol, kluznic u cévového kola a hřebenů pojezdové tratě. Výzkum 

provedený v rámci této práce potvrzuje přímou souvislost mezi životnostmi jednotlivých 

spolu zabírajících částí pohonné jednotky - uzlu: cévové kolo – hřeben – kluznice UCK.  

Opotřebení kluzných částí kombajnu i opotřebení ozubnicových hřebenů a vodicích 

tyčí pojezdové dráhy, má negativní vliv na změnu osové vzdálenosti pohonného kola 

a ozubnicového hřebene. Vliv opotřebení jednotlivých částí se sčítá a při nedodržení včasné 

výměny kluzných částí kombajnu při provozu kombajnu na opotřebované pojezdové trati, 

dojde, pokud je kombajn vtahován do řezu k úplnému "vyběhnutí" pohonného kola ze záběru. 

Včasná výměna kluzných částí kombajnu však zajišťuje vyšší životnost cévových kol 

a především hřebenů hřeblového dopravníku a může významně snížit náklady spojené s 

výrobou náhradních dílů pojezdové tratě a s prostoji nutnými na jejich výměnu. Proto je v 

zájmu výrobce i uživatele dobývacího kombajnu, aby zde uváděné parametry byly sledovány 

a důkladně a pravidelně vyhodnocovány. Průběžná analýza dat získaných z hodnot 



Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí 

 

92 

naměřených za provozu stroje se v současné době stává důležitým zdrojem informací 

vedoucím k ekonomickým úsporám, o čemž svědčí i analýzy uvedené v této práci.  

V rámci disertační práce bylo navrženo a následně odzkoušeno řešení, které mělo za 

cíl zmenšit rychlost opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě, na úkor rychlejšího 

opotřebení kluzných částí kombajnu a to především kluznice UCK . Originální materiál všech 

kluzných částí kombajnu (kluznice UCK, trubkové kluznice a opěrného elementu) 

Hardox 400, byl v rámci experimentu nahrazen materiálem stejného výrobce s mírně horšími 

mechanickými vlastnostmi HiTuf. Záměna materiálu, nepřinesla požadovaný efekt, v průběhu 

experimentu docházelo, oproti prvotnímu předpokladu, k příliš rychlému opotřebení těchto 

částí a to především kluznic u cévového kola. 

Konstrukční úpravy, změna tvaru kluznice a především oddělení kluzné části od 

upevňovací části „dolní části“ levého a pravého portálu, provedené na kluznici u cévového 

kola (původně „dolní části“ levého respektive pravého portálu), vedly k ekonomickým 

úsporám, především v důsledku úspory provozního času stroje (usnadnění montáže a 

demontáže) a v důsledku snížení ceny nejčastěji měněné kluzné části (zvýšila se životnost 

oddělené upevňovací části). Konstrukční úpravy – změna tvaru funkční plochy, provedené na 

trubkové kluznici odstranily klínění kombajnu na pojezdové trati a vedly ke zlepšení 

plynulosti jízdy stroje a menšímu opotřebení dotčených dílů. Především konstrukční úpravy 

kluznice UCK vedly ke snížení výrobní náročnosti této strojní části a rovněž vedly 

k podstatnému usnadnění montáže a demontáže kluznice v podmínkách nízkých slojí, což 

představuje podstatné zkrácení prostojů a s tím spojenou nemalou úsporu finančních 

prostředků. Došlo k úspoře času nutného pro montáž a demontáž kluznice UCK. Celkově 

bylo uspořeno 0,77% provozního času stroje, což při ceně uhlí 2975 Kč∙t
-1

 (cena ke dni 

28. 6. 2014) a průměrné těžbě 50000 t∙měsíc
-1

, činí 1145750 Kč∙měsíc
-1

. Mimo úspory 

provozního času stroje došlo rovněž k přímé úspoře materiálových nákladů potřebných na 

výměnu kluznic UCK na obou stranách kombajnu, ve výši 50400 Kč∙měsíc
-1

. Úsporu nákladů 

na mzdu obsluhy a servisních pracovníků nebylo možno vyčíslit z důvodu nedostatečných 

informací o výši mzdového ohodnocení těchto zaměstnanců.  

Ze zjištěných dat lze konstatovat, že opotřebení cévových kol a kluznic UCK je 

v případě úpatní těžby (šachta Dobropolskaja) závislé na směru úklonu porubní stěny, a to 

tak, že cévové kolo i kluznice UCK podléhá rychlejšímu opotřebení na částech kombajnu 

blíže k horní úvrati, než stejné díly na částech kombajnu blíže k dolní úvrati. V případě 

vodorovně uložené sloje, při oboustranném dobývání (šachta Pavlogradskaja), nebyl 
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zaznamenán rozdíl mezi levou a pravou stranou kombajnu.  Pro další případy těžby (dovrchní 

apod.) nebyly v rámci této práce dostupné podklady. 

Životnost ozubnicových hřebenů lze prodloužit důsledným dodržováním včasné 

výměny kluzných částí dobývacího kombajnu (kluznice UCK, trubkové kluznice i opěrného 

elementu) dle návodu k používání příslušného stroje a rovněž, jak ukazují poslední předběžné 

výsledky z nasazení těchto hřebenů, také užitím povrchového kalení. Zkoušky prokázaly, že 

příprava povrchu před laserovým kalením má rozhodující vliv na kvalitu provedení 

laserového kalení. Požadovaných parametrů zubů ozubnicových hřebenů po povrchovém 

kalení, bylo dosaženo, pouze při přípravě jejich povrchu obráběním. Tento způsob přípravy 

zubů, před tepelným zpracováním, je ovšem časově a finančně velmi náročný. V případě 

otryskání ocelovými kuličkami nelze zcela dosáhnout požadovaných parametrů, což je 

zapříčiněno oduhličením povrchu materiál. Možným kompromisem je použití pískování jako 

před přípravné operace. Pískování je z hlediska finanční dostupnosti v poměru s dosažením 

požadovaných mechanických vlastností ekonomicky nejvýhodnější. Oduhličení povrchové 

vrstvy v průběhu tepelného zpracování lze částečně eliminovat použitím ochranného nátěru. 

Obě výše uvedená opatření vedla k posunu doby, při které dochází ke strmému nárůstu 

opotřebení hřebenů, což potvrzují získaná data ze šachty Západodonbaskaja, kde byla tato 

opatření aplikována již v plném rozsahu. Z těchto dat vyplývá, že došlo k podstatnému 

zvýšení životnosti hřebenů pojezdové trati a to až o 100%. Přesnost těchto výsledků bude 

nutné z důvodu vyčíslení ekonomických úspor ještě potvrdit dalším dlouhodobým sledováním 

všech komplexů, kde bude nasazen portálový dobývací kombajn MB 444 P, ale již v současné 

době lze konstatovat, že navržená opatření ke zvýšení životnosti hřebenů byla úspěšná. 

Výsledek experimentu, opravy hřebenů návarem tvrdokovu, nebyl uspokojivý, 

maximální životnost takto opraveného hřebenu byla maximálně 340 provozních hodin. 

V případě nasazení nového hřebenu je přibližná doba, za kterou dojde ke srovnatelnému 

opotřebení, jako u testovaných navařovaných hřebenů nejméně 4500 provozních hodin. 

Obdobně neuspokojivě dopadl experiment s návarem tvrdokovu na kluznici u cévového kola. 

Maximální životnost kluznice opravené návarem tvrdokovu, byla v průměru 160 provozních 

hodin. V případě nasazení nové kluznice je přibližná doba, za kterou dojde ke srovnatelnému 

opotřebení, jako u testovaných navařovaných kluznic, nejméně 1100 provozních hodin. 

Z pohledu problematiky pevného závěru a ochrany spárových ploch, byla navržena 

dvě řešení. Prvním navrženým řešením, byla ochrana funkčních spárových ploch pevného 

závěru těsnící hmotou Molykote. V rámci zkoušek byl sledován stav takto chráněných ploch. 

Byla provedena měření vybraných povrchů, před nasazením do provozu a následně také po 
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zkušební době (90 dnů). Kontrola drsností povrchu vzorků, chráněných těsnící hmotou 

Molykote, a příslušných rozměrů následně prokázala, že na většině, především válcových 

spár, je tento způsob ochrany dostatečný. Pouze v případě některých více namáhaných 

rovinných spár došlo i přes ochranu těsnící hmotou Molykote 3402-C LF k rozsáhlé korozi. 

Výsledek zkoušky prokázal, že ochranu hmotou Molykote lze použít pro ochranu válcových 

spár kruhových vstupů do elektro skříně kombajnu MB 444 P a rovněž jako ochrana rovinné 

spáry středního vstupního portálu. Výsledky těchto zkoušek byly, v rámci této práce, 

potvrzeny rovněž následným dlouhodobým monitorováním stavu vybraných spárových ploch 

pevných závěrů ošetřených tímto způsobem in situ a to jak na kombajnech typu MB 444 P, 

tak i na dalších důlních zařízeních (měniče frekvence atd.). 

Druhým navrženým řešením, byla ochrana funkčních spárových ploch pevného závěru 

nerezovým návarem. V rámci zkoušek byl sledován stav takto chráněných ploch. Byla 

provedena měření vybraných povrchů, před nasazením do provozu a následně také po 

zkušební době (90 dnů). Kontrola drsností povrchu vzorků, s provedeným nerezovým 

návarem, a příslušných rozměrů prokázala, že ve všech případech byl výsledek zkoušky 

vyhovující. Řešení pomocí nerez návaru je však finančně a technologicky mnohem náročnější 

než ochrana nanesením těsnicí hmoty, proto tam, kde je to z hlediska namáhání dostačující 

doporučuji použít ochranu nanesením vrstvy těsnící hmoty Molykote (případně jiné možné 

alternativy) a pouze tam, kde není tento typ ochrany dostatečný z důvodu vyššího zatěžování 

spárových ploch, doporučuji použít ochranu nerezovým návarem. Před samotným 

konstrukčním návrhem spárových ploch pevného závěru důlních strojů a zařízení, je nutná 

důkladná analýza zatěžování všech těchto ploch, tak aby bylo možné navrhnout nejvhodnější 

typ ochrany pro každý konkrétní případ. 

V rámci práce se podařilo konstrukčními a výrobně technologickými změnami 

výrazně snížit rychlost opotřebení ozubnicových hřebenů a posunout dobu, při které dojde 

k prudkému nárůstu počtu opotřebených částí (především cévových kol a kluznic UCK). 

Změnou konstrukce kluznice UCK, monoblok byl nahrazen oddělenou konstrukcí kluzné a 

upevňovací části, se podařilo výrazně snížit časovou náročnost montáže a demontáže kluznice 

UCK. Byly navrženy a dlouhodobě odzkoušeny varianty ochrany funkčních ploch pevného 

závěru zajišťující zvýšenou bezpečnost konstrukčních řešení pevných závěrů. Dá se 

konstatovat, že dosažené výsledky výzkumu vedly ke splnění všech stanovených cílů. Některé 

závěry prezentované v této práci, jako například dobu životnost ozubnicových hřebenů 

pojezdové tratě, nebo opotřebení spolu zabírajících částí kombajnu v závislosti na způsobu 

těžby a úklonu sloje, je třeba i nadále monitorovat a ověřit tyto in situ i na dalších šachtách, 
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což ovšem může trvat několik dalších let a nebylo proto možné z časových důvodů zapracovat 

toto ověření do této práce.     

Výsledky několik let probíhajících zkoušek, testů a monitorování důlních kombajnů 

určených pro exploataci hornin v nízkých mocnostech, provedených v rámci této práce 

nalezly využití v důlní praxi, při inovaci stávajících zařízení a rovněž při konstrukci nových 

zařízení, především kombajnů. Vývoj v oblasti konstrukce dobývacích kombajnů nízkých 

slojí by se měl do budoucna zaměřit, v případě životnosti kluzných částí, na návrh a 

odzkoušení nových materiálů s vyšší odolností proti opotřebení, případné využití kluzných 

povlaků například na bázi nanomateriálů. Je třeba co nejvíce využívat dostupná data 

z diagnostiky kombajnů a pokud to podmínky dovolí sledovat a vyhodnocovat takto získané 

informace v reálném čase a předcházet tak poruchovým stavům zařízení a zvyšovat 

bezpečnost a ekonomičnost dobývání. V oblasti problematiky pevného závěru, je potřeba 

průběžně zvyšovat bezpečnost provozu důlních zařízení s využitím nových poznatků, nových 

materiálů a nových technologií. 
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Závěry pro realizaci v praxi a pro další rozvoj vědního oboru 

Výzkum provedený v rámci této práce potvrzuje přímou souvislost mezi životnostmi 

jednotlivých spolu zabírajících částí pohonné jednotky - uzlu: cévové kolo – hřeben – 

kluznice UCK. Opotřebení kluzných částí kombajnu i opotřebení ozubnicových hřebenů 

a vodicích tyčí pojezdové dráhy, má negativní vliv na změnu osové vzdálenosti pohonného 

kola a ozubnicového hřebene. Včasná výměna kluzných částí kombajnu zajišťuje vyšší 

životnost cévových kol a především hřebenů hřeblového dopravníku a může významně snížit 

náklady spojené s výrobou náhradních dílů pojezdové tratě a s prostoji nutnými na jejich 

výměnu. Životnost ozubnicových hřebenů lze prodloužit rovněž užitím povrchového kalení.  

Konstrukční úpravy, změna tvaru kluznice a především oddělení kluzné části od 

upevňovací části „dolní části“ levého a pravého portálu, provedené na kluznici u cévového 

kola, vedly k ekonomickým úsporám, především v důsledku úspory provozního času stroje 

(usnadnění montáže a demontáže). Konstrukční úpravy – změna tvaru funkční plochy, 

provedené na trubkové kluznici odstranily klínění kombajnu na pojezdové trati a vedly ke 

zlepšení plynulosti jízdy stroje a menšímu opotřebení dotčených dílů.  

Ze zjištěných dat lze konstatovat, že opotřebení cévových kol a kluznic UCK je 

v případě úpatní těžby závislé na směru úklonu porubní stěny, a to tak, že cévové kolo 

i kluznice UCK podléhá rychlejšímu opotřebení na částech kombajnu blíže k horní úvrati. 

Řešení ochrany ploch pevného závěru pomocí nerez návaru je finančně 

a technologicky mnohem náročnější než ochrana nanesením těsnicí hmoty, proto tam, kde je 

to z hlediska namáhání dostačující doporučuji lze použít ochranu nanesením vrstvy těsnící 

hmoty Molykote a pouze tam, kde není tento typ ochrany dostatečný z důvodu vyššího 

zatěžování spárových ploch, doporučuji použít ochranu nerezovým návarem.  

Výsledky několik let probíhajících zkoušek, testů, postupy konstrukčních úprav 

a navržená řešení, které jsou obsahem této práce, byly zaváděny postupně do provozu, nebo 

se případně jedná se o návrh budoucího řešení. Výsledky práce lze obecně využít při návrzích 

typově podobných kombajnů s tělem mimo dopravník. 

Do budoucna doporučuji prověřit možnosti použití nových materiálů s vyšší odolností 

proti opotřebení, případné využití kluzných povlaků, například na bázi nanomateriálů, při 

konstrukci kluzných částí dobývacích kombajnů, prověřit další alternativy vlivu úklonu 

porubní stěny na opotřebení předmětných částí a také ověřit opotřebení těchto částí ve vztahu 

k mechanickým vlastnostem dobývané horniny.  
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7 Summary 

The demand for coking coal has been on the rise despite the drawbacks caused by the 

economic crisis over the past few years. Substantial amounts of coking coal occur in low 

seams (of up to 0.7 m in thickness), the efficient exploitation of which places specific 

requirements on machine equipment and technology.  

On the basis of my longstanding and ongoing research into the relevant technology, I 

have identified and analyzed the major issues with a view to eliminating any impediments to 

increasing coal exploitation effectiveness and safety.  My objective in completing the 

dissertation was to present an in-depth analysis of problematic components of low-seam 

longwall shearers, propose viable solutions to extend the service life of both the sliding and 

driving gear of the shearer (rack-and-pinion tracks, pin gear, slide bars, etc.), lower the costs 

associated with the production of selected technological components, reduce the time 

expenditure involved in the on-site assembly and disassembly of individual parts and to 

identify an optimal solution for the protection of flameproof enclosures against corrosion in 

compliance with relevant safety and legislative requirements.  

 On-site measurements and the subsequent analysis conclusively prove that the impact 

the sliding parts wear had on the load put on longwall shearer motors was within a 10% range 

during the reference period. 

Once the volume of extracted rock reached 300,000 tons, the degree of wear on the pin 

gear, guiding skids and the entire rack-and-pinion conveyor increased significantly. The 

research presented in this paper confirms a direct correlation between the service life of 

individual driving components of the power plant; i.e. pin gear – racks – guiding skids 

(UCK).  

Worn sliding components, racks and guiding bars of the rack-and-pinion track have an 

adverse effect on the center-to-center distance between the driving wheel and the conveyor 

racks. In time, the effect of worn parts multiplies and increases the risk of derailment if not 

duly addressed by replacing the sliding components and the the rack-and-pinion conveyor. 

Timely replacement of the sliding parts will extend the service life of the pin gear and 

especially the racks of the rack-and-pinion conveyor and can substantially lower the costs 

associated with the production of spare parts and the down-time required for their 

replacement. Therefore, it is in the best interest of both the manufacturer and the user of 

longwall shearers to periodically monitor and evaluate the aforementioned parameters. 

Continual data analyses based on real operating values have recently become an important 
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source of information leading to substantial savings, as has been demonstrated in the analyses 

presented in this paper.  

As part of the dissertation, a viable solution has been proposed and tested with a view 

to reducing the rate of wear of the conveyor racks at the expense of accelerated wear of 

sliding components, the guiding skids in particular. During the experiment, the original 

material (Hardox 400) normally utilized for the manufacture of sliding components of the 

shearer (guiding skids, slide bars and the supporting frame) was replaced with a material of 

slightly inferior mechanical properties (HiTuf) provided by the same manufacturer. However, 

the replacement of material failed to produce the desired results which led to excessive wear 

of the relevant components, especially the guiding skids of the pinion gear, during the 

experiment. 

Structural modifications – which consisted of reshaping the guiding skids and 

separating the sliding components from the mounting section (lower section) of left and right 

portals of the pinion gear guiding skids (originally the lower section of the left or right portal) 

– yielded substantial cost savings by reducing the operation time of the machinery (due to 

efficient assembly and disassembly) and by cutting down the cost of the sliding component 

which requires frequent replacement, thereby also increasing the service life of the detached 

mounting section. Structural modifications (reshaping of the functional surface) carried out on 

the slide bars eliminated wedging of the shearer on the conveyor and resulted in smoother 

travel of the machinery along the coal face and a lower rate of wear of the relevant 

components. The structural modifications made to the guiding skids in particular have greatly 

facilitated the manufacturing process of this component as wells as its assembly and 

disassembly under low-seam conditions, which represents significant reduction of downtime 

and substantial cost savings. The time required for the assembly and disassembly of the 

guiding skids was markedly reduced. Operation time savings reached 0.77 per cent, which at 

the current coal price of CZK 2,975-1 (prices calculated as of June 28, 2014) and the average 

rate of extraction of 50,000 tons/month-1, amounts to CZK 1,145,750 per month-1. In 

addition, the modifications also produced cost savings on the material required for the 

replacement of guiding skids on both sides of the shearer in the amount of CZK 50,400 per 

month-1. Service and labor cost savings could not be calculated due to insufficient 

information regarding the pay rates of the relevant employees.  

Based on the findings, the rate of wear of the pinion gear and guiding skids in base 

mining applications (the Dobropolskaya Mine) is conclusively determined by the tilt of the 

coalface in that the pinion gear as well as the guiding skids closest to the top dead center of 
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the shearer tend to wear off much faster than the same components located near the bottom-

dead center. No difference between the wear of the left and right side of the shearer was 

observed with respect to horizontal coalface mining (the Pavlogradskaya Mine).  Additional 

mining methods (upward mining, etc.) have not been analyzed in this paper for lack of source 

materials. 

The service life of the conveyor racks can be extended by timely replacement of the 

sliding components (guiding skids, slide bars and the supporting frame) in accordance with 

the relevant instructions manual and, as the latest interim results suggest, by the application of 

surface hardening treatment. The testing has revealed that the quality of laser hardening can 

be greatly improved by appropriately preparing the surface to be treated prior to the 

application. That is to say that the required parameters of the conveyor racks were only 

achieved after their surface was properly machined prior to laser hardening. However, this 

method of conveyor rack preparation prior to heat treatment is unfortunately very time and 

cost intensive. Steel-grit blasting is ineffective in terms of achieving the required parameters 

due to decarburization of the material surface. Sand-blasting as part of the preparation phase 

provides a viable alternative while achieving the required mechanical characteristics at 

reduced cost.  A protective coat of paint can partly eliminate the decarburization of the 

surface layer during heat treatment. 

Both of the aforementioned measures effectively delayed the time at which the racks 

begin to rapidly deteriorate, which has been corroborated by data acquired at the 

Zapadodonbaskaya Mine where said measures have been fully implemented. As the 

preliminary findings suggest, the service life of the conveyor racks has been extended by up 

to 100%. The accuracy of the results in terms of cost savings will have to be further verified 

by long-term monitoring of various aspects of the mining operation using an MB 444 P 

longwall shearer, but the proposed measures designed to extend the service life of the 

conveyor racks can be said to have been very effective so far. 

The experiment which involved the welding of cemented carbide onto the racks 

proved unsatisfactory in that the service life of thus repaired racks could not be extended by 

more than 340 running hours in each case.  It takes approximately 4,500 running hours for 

newly installed racks to wear off to the extent seen in the tested welded racks. The process of 

welding cemented carbide onto the pinion gear guiding skids proved equally unsatisfactory. 

The service life of the guiding skids repaired in this manner could not be extended by more 

than 160 running hours on average. It takes approximately 1,100 running hours for newly 

installed guiding skids to wear off to the extent seen in the tested welded skids. 
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Two solutions were proposed to deal with the issue of flameproof enclosures and the 

protection of joint surfaces. The first solution involved the use of a Molykote sealant as a 

protection of joint surfaces of the flameproof enclosure. The condition of joints protected in 

this manner was monitored throughout the test. Selected joint surfaces were checked and 

measured prior to and after the testing period (90 days). Subsequent examination of samples 

protected by the Molykote compound, in terms of their coarseness and dimensions, indicated 

that in most cases this method of protection is sufficient, this applies especially to cylindrical 

joints. There were only few cases in which highly stressed flat joints showed signs of 

extensive corrosion in spite of being treated with the Molykote 3402-C LF sealing compound. 

The test results verified that the Molykote compound is suitable for the protection of 

cylindrical joints of round access points into the MB 444 P shearer distribution box and of flat 

joints of the middle access portal. The test results were further corroborated by long-term 

monitoring of selected joint surfaces of flameproof enclosures treated on site. In this respect, 

both MB 444 P shearers and other mining equipment, such as frequencyconverters, were 

tested.  

The second proposal involved the use of a stainless weld deposit as a protection of 

joint surfaces of the flameproof enclosure. The condition of joints protected in this manner 

was monitored throughout the test. Selected joint surfaces were checked and measured prior 

to and after the testing period (90 days). Subsequent examination of surfaces protected by a 

stainless weld deposit, in terms of their coarseness and dimensions, indicated that this method 

of protection is sufficient in all cases. The treatment of joints with a stainless weld deposit is, 

however, much more cost and labor intensive in comparison to using the sealing compound. I 

therefore recommend that the Molykote sealant (or similar alternatives) be used were the level 

of stress permits doing so. In cases in which this type of protection is insufficient, due to 

excessive stress being applied to the joints, a stainless weld deposit should be used instead. A 

thorough analysis of stress levels should be carried out prior to finalizing the structural design 

of joint surfaces of flameproof enclosures mounted on mining equipment in order to identify 

the most suitable type of protection for each application. 

The structural and technological modifications made to the equipment helped to 

significantly reduce the rate of wear of the conveyor racks and to effectively delay the time at 

which technological components (the pinion gear and guiding skids in particular) begin to 

rapidly deteriorate. The structural modifications made to the guiding skids, whereby the 

monoblock was replaced with a detached structure of the sliding and mounting sections, 

greatly accelerated the entire process of assembly and disassembly of the guiding skids. 
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Viable alternatives to effective protection of joint surfaces of flameproof enclosures have 

been proposed and tested with satisfactory results. The achieved research results can be said 

to have directly facilitated the accomplishment of all set objectives. Some conclusions 

presented in this paper, such as the service life of the conveyor racks or the rate of wear of the 

driving gear in dependence on the extraction method and the inclination of the coal seam, 

must be further monitored and verified at other mine sites, which may take up to several 

years. Said verification could not be included in this paper for the reasons stated above.     

The results of these long-term inspections, tests and monitoring of longwall shearers 

designed for low-seam coal mining have already been applied in practice and have facilitated 

the innovation of existing and the development of new mining equipment, longwall shearers 

in particular. The future design development of longwall shearer technology should focus on 

finding and testing new materials which would effectively extend the service life of sliding 

components and improve their wear resistance, the application of nanomaterials, for example 

would be a good way of achieving this. The data collected from diagnostics tests performed 

on mining technology should be continually applied in practice and where operating 

conditions allow, the acquired information should be monitored and assessed in real time to 

prevent malfunctions, enhance safety and improve cost effectiveness of mining operations. 

Where the design of flameproof enclosures is concerned, an emphasis must be placed on the 

continuous enhancement of operational safety by utilizing new findings, improved materials 

and the latest technology. 
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Conclusions for practical implementation and further 

development of the scientific field 

The research presented in this paper confirms a direct correlation between the service 

life of individual driving components of the power plant; i.e. pin gear – racks – guiding skids. 

Worn sliding components, racks and guiding bars of the rack-and-pinion track have an 

adverse effect on the center-to-center distance between the driving wheel and the conveyor 

racks. Timely replacement of the sliding parts will extend the service life of the pin gear and 

especially the racks of the rack-and-pinion conveyor. The service life of the conveyor racks 

can be extended as well the application of surface hardening treatment. 

Structural modifications – which consisted of reshaping the guiding skids and 

separating the sliding components from the mounting section of left and right portals of the 

pinion gear guiding skids – yielded substantial cost savings by reducing the operation time of 

the machinery. Structural modifications (the functional surface) carried out on the slide bars 

eliminated wedging of the shearer on the conveyor and resulted in smoother travel of the 

machinery along the coal face and a lower rate of wear of the relevant components. Based on 

the findings, the rate of wear of the pinion gear and guiding skids in base mining applications 

is conclusively determined by the tilt of the coalface in that the pinion gear as well as the 

guiding skids closest to the top dead center of the shearer tend to wear off much faster. 

The treatment of joints with a stainless weld deposit is, however, much more cost and 

labor intensive in comparison to using the sealing compound. I therefore recommend that the 

Molykote sealant be used were the level of stress permits doing so. In cases in which this type 

of protection is insufficient, due to excessive stress being applied to the joints, a stainless 

weld deposit should be used instead.  

The results of these long-term inspections, tests, structural modifications and designed 

solutions which are the subject of this work were introduced stepwise in situ or it may 

eventually be the project of the future solution. The results of this work can be used by 

designs of the similar type of longwall shearers. In the future I would recommend to test 

possibilities of the using new materials which would effectively extend the service life of 

sliding components and improve their wear resistance, the application of nanomaterials by the 

design of sliding parts of longwall shearers, to test other options of the effect tilt of the coal 

face on the worn of these components as well as to test the worn of these components in 

relation to mechanical features of the rock exploitation. 
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Příloha č. 1 – Zobrazované veličiny pro dobývací kombajny MB  

Název  Popis 

Status                              přivedení napájení na desku záznamu 

Proud M1 [A]                        proud motoru levého řezného orgánu 

Proud M2 [A]                        proud motoru pravého řezného orgánu 

Proud M3 [A]                        proud motoru levého pojezdového ústrojí 

Proud M4 [A]                        proud motoru pravého pojezdového ústrojí 

Proud M5 [A]                        proud motoru hydroagregátu 

Úroveň ochrany M1 [%]               stav proudové ochrany motoru M1 – 100% = maximální zatížení motoru 

Úroveň ochrany M2 [%]               stav proudové ochrany motoru M2 – 100% = maximální zatížení motoru 

Úroveň ochrany M3 [%]               stav proudové ochrany motoru M3 – 100% = maximální zatížení motoru 

Úroveň ochrany M4 [%]               stav proudové ochrany motoru M4 – 100% = maximální zatížení motoru 

Úroveň ochrany M5 [%]               stav proudové ochrany motoru M5 – 100% = maximální zatížení motoru 

Rychlost [m/min]                    rychlost jízdy kombajnu 

Rychlost regulační [m/min]          vypočtená rychlost pro regulaci pojezdové rychlosti 

Napájecí napětí [V]                 napájecí silové napětí kombajnu 

Provozní čas [hod]                  
motohodiny stroje (od prvního zapnutí stroje pokud nebyla vyměněna 

deska MS7) 

Celková dráha [km]                  
celková dráha ujetá strojem (od prvního zapnutí stroje pokud nebyla 

vyměněna deska MS7) 

Celková poloha [m]                  relativní poloha kombajnu v porubu vztažená k jeho délce  

Číslo sekce                         relativní poloha kombajnu v porubu vztažená k číslu sekce 

Úklon podélný [°]                   podélný úklon stroje v porubu 

Úklon příčný  [°]                   příčný úklon stroje v porubu (směr pilíř-zával) 

Poloha ramene BG1 [%]               relativní poloha levého ramene (100% = maximální zdvih) 

Poloha ramene BG2 [%]               relativní poloha pravého ramene (100% = maximální zdvih) 

Úklon ramene BG642 [°]              úhel naklonění (zdvihu) levého ramene 

Úklon ramene BG672 [°]              úhel naklonění (zdvihu) pravého ramene 

Tlak oleje BP1 [Bar]                tlak oleje v hydrulickém okruhu – za čerpadlem 

Tlak brzdy BP2 [Bar]                tlak oleje v hydraulickém okruhu brzdy 

Tlak vody  BP3 [Bar]                tlak vody na vstupu kombajnu 

Průtok vody BF5 [l/min]             průtok vody na vstupu kombajnu 

Hladina oleje BL1 [%]               relativní úroveň hladiny oleje v hydraulické nádrži (100% =  maximum) 

Hladina oleje BL1 [l]               množství oleje v hydraulické nádrži 

Teplota oleje BT1 [°C]              teplota oleje v hydraulické nádrži 

Teplota oleje BT2 [°C]              teplota oleje hydrauliky u filtru 

Teplota ramene BT11 [°C]            teplota oleje v planetové převodovce levého ramene 

Teplota ramene BT12 [°C]            teplota oleje v rychloběžné části převodovky levého ramene 

Teplota ramene BT13 [°C]            teplota oleje v pomaloběžné části převodovky levého ramene 

Teplota ramene BT21 [°C]            teplota oleje v planetové převodovce pravého ramene 

Teplota ramene BT22 [°C]            teplota oleje v rychloběžné části převodovky pravého ramene 

Teplota ramene BT23 [°C]            teplota oleje v pomaloběžné části převodovky pravého ramene 

Teplota pojezdu BT31 [°C]           teplota oleje v levé pojezdové převodovce I 

Teplota pojezdu BT33 [°C]           teplota oleje v levé pojezdové převodovce II 

Teplota pojezdu BT41 [°C]           teplota oleje v pravé pojezdové převodovce I 

Teplota pojezdu BT42 [°C]           teplota oleje v pravé pojezdové převodovce II 
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Teplota p.ložiska M1 [°C]           teplota předního ložiska motoru levého řezného orgánu 

Teplota z.ložiska M1 [°C]           teplota zadního ložiska motoru levého řezného orgánu 

Teplota vinutí    M1 [°C]           teplota vinutí statoru v motoru levého řezného orgánu 

Teplota p.ložiska M2 [°C]           teplota předního ložiska motoru pravého řezného orgánu 

Teplota z.ložiska M2 [°C]           teplota zadního ložiska motoru pravého řezného orgánu 

Teplota vinutí    M2 [°C]           teplota vinutí statoru v motoru pravého řezného orgánu 

Teplota p.ložiska M3 [°C]           teplota předního ložiska motoru levého pojezdového ústrojí 

Teplota z.ložiska M3 [°C]           teplota zadního ložiska motoru levého pojezdového ústrojí 

Teplota vinutí    M3 [°C]           teplota vinutí statoru v motoru levého pojezdového ústrojí 

Teplota p.ložiska M4 [°C]           teplota předního ložiska motoru pravého pojezdového ústrojí 

Teplota z.ložiska M4 [°C]           teplota zadního ložiska motoru pravého pojezdového ústrojí 

Teplota vinutí    M4 [°C]           teplota vinutí statoru v motoru pravého pojezdového ústrojí 

Teplota p.ložiska M5 [°C]           teplota předního ložiska motoru hydroagregátu 

Teplota z.ložiska M5 [°C]           teplota zadního ložiska motoru hydroagregátu 

Teplota vinutí    M5 [°C]           teplota vinutí statoru v motoru hydroagregátu 

Koncentrace metanu BL10 [%]         koncentrace metanu v okolním vzduchu – čidlo ve střední části stroje 

Koncentrace metanu BL11 [%]         koncentrace metanu v okolním vzduchu – čidlo v levé části stroje 

Koncentrace metanu BL21 [%]         koncentrace metanu v okolním vzduchu – čidlo v pravé části stroje 

Teplota modemu MDM [°C] teplota komunikačního modemu 
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Příloha č. 2 – Dovolené hodnoty provozních veličin dobývacího 

kombajnu MB 444 P 

TEPLOTY 

 

Sledovaná veličina Měřící čidlo 

MB 444 P 

Teplota 

[ °C ] 

Teplota oleje v hydraulickém systému BT1 80 

Teplota oleje v hydraulickém systému BT2 80 

Teplota levého ramene  BT11 80 

Teplota levého ramene BT12 80 

Teplota levého ramene BT13 80 

Teplota pravého ramene  BT21 80 

Teplota pravého ramene BT22 80 

Teplota pravého ramene BT23 80 

Teplota levého pojezdu BT31 80 

Teplota levého pojezdu BT32 80 

Teplota pravého pojezdu BT41 80 

Teplota pravého pojezdu BT42 80 

Teplota p. ložiska M1 М1 PT100 0 - 100 

Teplota z. ložiska M1 М1 PT100 0 - 100 

Teplota vinutí    M1 М1 PT100 0 - 180 

Teplota p. ložiska M2 М2 PT100 0 - 100 

Teplota z. ložiska M2 М2 PT100 0 - 100 

Teplota vinutí    M2 М2 PT100 0 - 180 

Teplota p. ložiska M3 М3 PT100 80 

Teplota z. ložiska M3 М3 PT100 80 

Teplota vinutí    M3 М3 PT100 0 - 155 

Teplota p. ložiska M4 М4 PT100 80 

Teplota z. ložiska M4 М4 PT100 80 

Teplota vinutí   M4 М4 PT100 0 - 155 

Teplota p. ložiska M5 М5 PT100 80 

Teplota z. ložiska M5 М5 PT100 80 

Teplota vinutí    M5 М5 PT100 0 - 150 

Teplota modemu MDM 0 - 80 

 

TLAKY 

Sledovaná veličina Měřící čidlo 

MB 444 P 

Tlak 

[ Bar] 

Tlak oleje v hydraulickém systému BP1 220 - 250 

Tlak oleje v hydraulickém systému brzdy  BP2 >50 

Tlak vody na vstupu kombajnu BP3 10 - 20 
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ÚROVNĚ 

Sledovaná veličina Měřící čidlo 

MB 444 P 

Úroveň 

[ %] 

Úroveň proudové ochrany M1 LEM1, LEM2 0 - 100 

Úroveň proudové ochrany M2 LEM3, LEM4 0 - 100 

Úroveň proudové ochrany M3 LEM5, LEM6 0 - 100 

Úroveň proudové ochrany M4 LEM7, LEM8 0 - 100 

Úroveň proudové ochrany M5 LEM9, LEM10 0 - 100 

Hladina oleje v hydraulické nádrži BL1 20 - 100 

Koncentrace metanu  BL10 0,0 – 2,0 

Koncentrace metanu  BL11 0,0 – 2,0 

Koncentrace metanu  BL21 0,0 – 2,0 

 

PRŮTOKY 

Sledovaná veličina Měřící čidlo 

MB 444 P 

Průtok 

[ l/min] 

Průtok vody na vstupu kombajnu  BF5  

bez vnějšího skrápění  min. 40 

s vnějším skrápěním  min. 80 
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Příloha č. 3 – Vlastnosti těsnící hmoty Molykote 3402-C LF P 

Molykote 3402-C je na vzduchu vytvrzující suché mazivo. Vynikající kombinace 

mazání a ochrany před korozí, používán na závitech hlavní hřídele u vrtacích kladiv a vřeten. 

Mezi charakteristické vlastnosti patří dobrá odolnost vůči korozi, vynikající mazivost, 

na vzduchu vytvrzující, vysoká nosnost a odolnost proti opotřebení. Používá se například na 

mazání hřídelů reverzních vibračních desek (vibrátorů pro hutnění zemin) a Kombinované 

povlakování na dílech konstrukce parních utilizačních kotlů. 

 Složení: tuhá maziva; inhibitor koroze; organické pojivo; rozpouštědla 

 Teplotní rozsah použití: od -200°C do +310°C 

 Barva: šedivá 

 Pevné mazací částice: MoS2 

 Rozpouštědla: organická 

 Pojivo: organické 

 Doba schnutí při 20°C [min]: 15 

 Vytvrzení [min/°C]: 120/+20 

 Zatížitelnost tlakem Falex (před nanesením byl povrch opískován/fosfátován) [N]: 

10700/15500 

 Vibrační koroze Debyerův test [oscilace]: 5 x 106 

 Zkouška v solné komoře (před nanesením byl povrch fosfátován) [h]: 120 

 Ředidlo: Molykote ® L 13 Thinner 

 Bod vzplanutí [°C]: +6 
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Příloha č. 4 – Vlastnosti těsnící hmoty Molykote D-3484 P 

Molykote D-3484  je za tepla vytvrzující suché mazivo. Mezi charakteristické 

vlastnosti patří vynikající mazací vlastnosti, díky rychlému vytvrzení je obzvláště vhodný do 

provozu sériové výroby, vysoká nosnost, vysoká odolnost proti oděru, díky tomu dlouhá 

životnost. 

Použití: Kluzný kontakt materiálů kov/kov pracujících při nízkých až mírných 

rychlostech a při mírném až vysokém zatížení. Úspěšně je používán na karburátorových 

pružinách, spojovacích objímkách u nákladních vozidel, na ozubených převodech, na částech 

bezpečnostních pásů a dílech zámků zavazadlových prostorů, na šroubech a pákách v 

traktorech a stavebních strojích. 

 Složení: tuhá maziva; organická pojiva; rozpouštědla 

 Teplotní rozsah použití: od -70°C do +250°C 

 Barva: černošedá 

 Pevné mazací částice: MoS2 

 Rozpouštědla: organická 

 Pojivo: organické 

 Vytvrzení [min/°C]: 10/+170; 5/+200 

 Zatížitelnost tlakem Falex [N]: 15500 

  koroze Debyerův test [oscilace]: 28 x 106 

 Zkouška v solné komoře (před nanesením byl povrch fosfátován) [h]: 24 

 Ředidlo: Molykote ® L 13 Thinner 

 Bod vzplanutí [°C]: +23 
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Příloha č. 5 – Vlastnosti svařovacího drátu ER 307Si  

(DIN 8556 - SGX15 CrNiMn 18 8, DIN 1.4370) 

Typické chemické složení drátu [18] 

C [%] Si [%] Mn [%] Cr [%] Ni [%] 

< 0,2 1 6,5 18,5 8,5 

 

Typické mechanické hodnoty svarového kovu [18] 

Rp02 [MPa] Rm [MPa] A5 [%] °C / KV [J] 

450 640 41 0,153846154 

 

Použití: 

Tento drát je doporučen k použití pro svařování austenitických nerezavějících ocelí s 

vysokým obsahem manganu, pro spoje ocelí obtížně svařitelných. Drát je určen hlavně pro 

svařování ocelí typu 18-8 s uhlíkovými a nízkolegovanými ocelemi.  

Používá se na navařování pracovních míst, např. povrch jeřábových kol, kde je 

vystaven velkému tlaku a dynamické zatížení. Svarový kov má vysokou odolnost proti korozi 

a je odolný vůči provozním teplotám až do 300 ° C [19]. Je nutné dodržovat předepsané 

svařovací postupy, teplotu předehřívání a vyhnout se výskytu příměsí, z obecných kovů. 


