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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MACHAČ, J. Teoretický návrh pohonů pro skládkový stroj. OSTRAVA: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 48 

s. Vedoucí práce prof. Ing. Josef Jurman, Csc. 

  

Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem pohonů pro koleso, pojezd a 

otoč horní stavby kombinovaného skládkového stroje. Nedílnou součástí práce je rovněž 

stručná rešerše problematiky skládkových strojů a způsobu skládkovaní již natěženého 

materiálu. Jedna z kapitol přehledně shrnuje porovnání různých typů pohonů užívaných 

v praxi u velkostrojů. Hlavním cílem práce je základní rozvaha nad výběrem pohonu pro 

kombinovaný skládkový stroj a hrubý výpočet pro volbu pro volbu hydraulického pohonu. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

MACHAČ, J. Theoretical Design of Drives fo Bucket Wheel Reclaimer. OSTRAVA: VŠB 

– Technical University of Ostrava, Department of production machines and design, Faculty 

of Mechanical Engineering, 2015, 48 p. Thesis leader: prof. Ing. Josef Jurman Csc. 

 

This thesis is concerned at theoretical design of drives for wheel, long travel drive 

(gantry drive) and slew drive of upper construction of bucket wheel reclaimer. An internal 

part of thesis is brief research of reclaimers and stackers and different methods of stacking 

material. One of the chapters contains synoptical comparison of different types of drives 

that are using in practice. The main aim of the thesis is basic deliberation of drive election 

for bucket wheel reclaimer and rough calculation for hydraulic drive election. 
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Seznam použitého značení 

Označení Jednotka Název 

D0 m Střední průměr otoče horní stavby 

dk m Průměr kulové dráhy 

dkola mm Průměr pojezdového kola 

Dks m Průměr kolesa 

e m Rameno valivého odporu 

es m excentricita 

Fb N Boční rozpojovací síla 

fčk - Součinitel čepového tření 

fe - Součinitel excentricity 

fp - Koeficient plnění 

fp - Součinitel prokluzu koulí 

Fr N Rozpojovací síla 

Frks N Rypná síla na obvodu kolesa 

Ft N Tažná síla 

Ftk kN Tlak na kolo 

fV - Součinitel valení 

g m.s-2 Tíhové zrychlené 

gt2 t.m-1 Měrná hmotnost zatížení 

J kg.m2 Moment setrvačnosti 

Jvýs kg.m2 Výstupní moment setrvačnosti 

k1 - Koeficient plnění korečku K1 

k2 - Koeficient plnění korečku K2 

k3 - Koeficient plnění korečku K3 

kL - Koeficient lepení těživa na koreček 

kp - Pojistný moment 

kz - Koeficient zahlcení výsypky 

Lv m Délka výložníku 

Mb kNm Moment odporu od boční síly 

Mčk Nm Moment čepového tření ložiska 

mhs t Hmotnost horní stavby 

Mn kNm Nominální moment 

Mn kNm Moment odporu od náklonu otočné horní stavby 
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Mp kNm Pojistný moment 

Mst kNm Statický moment odporu 

Mt kNm Moment pasivních odporů otoče 

mt t Hmotnost těživa 

mt1 t Hmotnost užitečného zatížení kolesa 

mt2 t Hmotnost užitečného zatížení dopravních cest 

mt3 t Hmotnost stabilní zátěže 

mt4 t Hmotnost z přetížení dopravních cest 

mt5 t Hmotnost v důsledku zahlcení výsypek 

Mv Nm Moment valivého tření 

Mv kNm Moment odporu větru 

n ot.min-1 Jmenovité otáčky hydromotoru 

nksmax ot.min-1 Maximální otáčky kolesa 

nmax ot.min-1 Maximální otáčky hydromotoru 

not ot.min-1 Otáčky otoče horní stavby 

nprac ot.min-1 Otáčky kola při transportu 

Ok m Obvod kola 

p bar Maximální tlak hydromotoru 

Pot kW Jmenovitý výkon pohonu otoče 

Prks kW Rypný výkon kolesa 

pv kPa Tlak větru 

Qod t.h-1 Výkon stroje – odebírání maximální 

Qodg t.h-1 Výkon stroje – odebírání garantovaný 

Qodobj m3.h-1 Výkon odebírání stroje - objemové 

Qth m3.h-1 Teoretický maximální výkon kolesa 

rb m Rameno působiště boční rozpojovací síly 

rčk m poloměr čepu 

ri m Dílčí rameno síly 

SF - Servisní faktor 

si m2 Dílčí plocha 

smax - Maximální sklon 

spod - Dovolený podélný sklon kolejí 

spřič - Dovolený příčný sklon kolejí 

Tjm Nm Jmenovitý točivý moment 
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Top Nm Operační točivý moment 

Ts Nm.bar-1 Specifický točivý moment 

vd m.s-1 Rychlost pásového dopravníku 

Vi cm3.ot-1 Výtlak 

Vkor m3 Objem korečku 

vks m.s-1 Obvodová rychlost kolesa 

vOTmax m.min-3 Maximální rychlost otoče 

vprmax m.min-1 Pracovní/transportní rychlost pojezdu 

Vvpř dm3 Předpokládaný výsyp 

zk - Počet korečků 

zkol - Počet pojezdových kol 

Zv - Počet výsypek 

zvýs min-1 Max. počet výsypů 

ηm - Mechanická účinnost otoče 

ηp - Účinnost pohonu 

λ ° Náklon otočné horní stavby 

ρ t.m-3 Sypná hmotnost materiálu 

χ - Nezahrnutý přídavný odpor 

ω0max rad.s-1 Maximální úhlová rychlost 

 

 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka Původ  Význam 

ACD AC Drive Pohon s asynchronním elektromotorem 

CST Controlled start transmission Jednotka řízení začátku přenosu 

DCD DC Drive Pohon se stejnosměrným elektromotorem 

HDD Hydraulic Direct Drive Přímý hydraulický pohon 

HMD Hydro-Mechanical Drive Hydromechanický pohon 

HTD Electric high torque drive Vysokootáčkový elektromotor 

KSS - Kombinovaný skládkový stroj 

VSD Variable speed drive Pohony s proměnnou rychlostí 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce byla zpracována na základě zadání, které mi bylo poskytnuto 

firmou Bosch Rexroth. Předmětem zadání je vyhotovit teoretický návrh pohonů pro 

jednotlivé části skládkového stroje s ohledem na co možná největší univerzálnost a 

efektivitu pracovního procesu. 

Skládkové stroje převážně slouží k zakládání a odebírání sypkých či zrnitých 

materiálů.  K zakládání a nakládání skládkovaného materiálu se v rámci vyšší efektivnosti 

celého procesu užívá kombinovaný skládkový stroj. Kombinovaný skládkový stroj plní 

dvě funkce a takto nahrazuje práci zakladače a kolesového nakladače. 
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2 Skladování sypkých materiálů 

2. 1. Účely skladování 

 Tvorba zásob materiálu pro případný nedostatek (např. zvýšená spotřeba uhlí 

 v zimním období) 

 Vyrovnávání rozdílu mezi dodávkou a spotřebou materiálu v závodě (běžná 

 provozní skládka) 

 Efektivní zvládání operací, které souvisejí s přepravou a překladem materiálu 

 (překladiště, přístavní skládky apod.) 

 Mísení a zprůměrnění chemických a fyzikálních vlastností jednoho druhu materiálu 

 dodávaného z různých lokalit (např. železná ruda – různý obsah Fe) 

 Plynulý přísun materiálu do výrobního procesu v závodě 

 Mísení rozdílných materiálů před vstupem do výrobního procesu 

 

2. 2. Podmínky úspěšného a ekonomického skladování sypkých materiálů 

 Umístění co možná největšího množství skladovaného materiálu (u nových závodu 

 je vhodné počítat s případným zvýšením skladovací kapacity) 

 Technologické a stavební zařízení skládky musí plnit požadavky jako vysoká 

 provozní spolehlivost a životnost a musí také zajistit vysokou produktivitu práce 

 spojenou s bezpečností pracovníků 

 Způsob správného skladování materiálu – krytá nebo venkovní skládka 

 Nutnost správně posoudit důležité vlastnosti skladovaného materiálu – sypný úhel, 

 lepivost, abrazivnost atd. 

 Nutnost určení, zda má skládka zároveň sloužit i pro homogenizaci a zda ukládání a 

 odběr mají probíhat současně a kontinuálně 

 Respektování příslušných norem upravující požadavky na ochranu životního a 

 pracovního prostředí a rozhodnout o jaký typ skládky se bude jednat – krytý nebo 

 venkovní (hledisko prašnosti) 

 Samostatnou kapitolou jsou uhelné skládky. Zde je potřeba nepodcenit nebezpečí 

 samovznícení. 
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2. 3. Skládka sypké hmoty 

 Skládky sypkých hmot slouží k přípravě na vstup do technologického procesu, jako 

překladiště materiálu, k nutnosti homogenizace nebo vytváření dostatečný zásob materiálu 

k vyrovnání rozdílů mezi dodávkou a odběrem skládkovaného materiálu. Příkladem takové 

skládky může být tepelná elektrárna na spalování uhlí. Zde musí být zaručeno dostatečné 

množství paliva, aby při zpoždění dodávky nemohlo dojít k přerušení dodávky energií. 

 

2. 3. 1. Homogenizace 

Homogenizace je proces zakládání sypké hmoty do tenkých vrstev. Při nabírání takto 

uloženého materiálu prochází nabírací orgán pracovního stroje co největším počtem vrstev. 

Takto je zaručeno, že prvky nabíracího ústrojí obsahují určité množství z každé vrstvy. 

 

2. 3. 2. Velikosti skládky 

Určujícími faktory velikosti skládky jsou: 

 -maximální možný výkyv v dodávce 

 -časová opakovatelnost v jakostních výkyvech dodávané suroviny 

 -součin nerovnoměrnosti vnější s vnitropodnikové dopravy 

  

2. 4. Zakládání skládek 

Zakládání skládek je možné dělit následujícím způsobem: 

Podle tvaru hromady 

 Podélné (skládka má přímou osu a trojúhelníkový nebo lichoběžníkový průřez) 

 Kruhové (skládka má kruhovou osu) 

Podle průřezu hromady 

 Trojúhelníkové 

 Lichoběžníkové 

Podle metody jakou je hromada založena 

3 Metody zakládání skládek 

3. 1. Metoda Cone – shell - metoda kuželových vrstev 

Pod přirozeným sypným úhlem materiálu je jako první založen první kužel do 

požadované výšky hromady, k němuž jsou postupně přidávány další jednotlivé kuželové 

vrstvy až na celou délku hromady. Zakládání hromad je uskutečňováno za pomoci 

shazovacího vozu se šikmou výsypkou, krátkým příčným pásem a pojízdným pásem nebo 
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zakladačem se shazovacím vozem. Tato metoda je nevhodná pro homogenizaci. Při užití 

takového způsobu zakládání u materiálů s velkými rozdíly v zrnitosti, může dojít k 

segregaci ve vnějších a spodních vrstvách hromady, což je často nežádoucím jev z hlediska 

složení a způsobu odběru materiálu z hromady. 

 

Obrázek 1 – Metoda Cone-Shell 

 

3. 2. Metoda Chevron - metoda trojúhelníkových vrstev 

Dno hromady na skládce je po celé své délce tvořeno základní trojúhelníkovou 

vrstvou. Na tu jsou přisypávány po obou stranách lichoběžníkové vrstvy pod přirozeným 

sypným úhlem až do požadované výšky hromady. Lze dosáhnout vysoce úspěšné 

homogenizace a spolu s vhodným způsobem odebírání materiálu prakticky vyloučit 

segregaci. Zakladač disponující shazovacím vozem může mít výložník s pevným či 

sklopným dopravním v rozsahu výšky hromady. Tím se pádová výška sníží na minimum a 

odstraní se příčina dodrcování hrubých frakcí materiálu a zamezí se prašnosti.  

 

Obrázek 2 – Metoda Chevron 
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3. 3. Metoda Windrow – metoda kosočtverečných vrstev 

K založení hromady prakticky využívá metodu Chevron pro založení základních 

trojúhelníkových vrstev po celé délce hromady. Mezi ně jsou pod přirozeným sypným 

úhlem přisypávány stejnou metodou vrstvy kosočtvercové, dokud hromada nedosáhne plné 

výšky. K zakládání se užívá zakladač se shazovacím vozem, pojíždějící podél hromady. 

Výložník s dopravním pásem však musí být u tohoto zakladače otočný. U této metody je 

segregace hrubých frakcí materiálu zásadním způsobem potlačena. Můžeme dosáhnout 

vysokého stupně homogenizace, pokud vhodně zvolíme způsob odběru. 

 

Obrázek 3 – Metoda Windrow 

3. 4. Metoda Strata 

Skládka se na dně hromady tvoří z trojúhelníkové vrstvy, na niž jsou pod přirozeným 

sypným úhlem přisypávány lichoběžníkové vrstvy tak dlouho dokud není dosaženo 

požadované výšky. Zakládá se zakladačem s otočným a sklopným výložníkem, který 

obsahuje dopravní pás a shazovací vůz. K segregaci hrubých frakcí materiálů opět dochází 

ve spodních vrstvách.  Tato metoda dosahuje nejvyššího počtu uložených vrstev, proto 

pokud je způsob odběru vhodně zvolen je možné dosáhnout velmi vysokého stupně 

homogenizace. 

 

Obrázek 4 – Metoda Strata 
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3. 5. Metoda Quincunx 

U této metody hromadu tvoří po celé své délce lichoběžníkové vrstvy zakládané 

postupně jedna za druhou, až do dosažení plné výšky hromady. Zakládacím strojem je 

v tomto případě portálový pásový zakladač opatřený shazovacím vozem s teleskopickou 

výsypkou. Během zakládání projíždí na pásem v konstrukci mostu po celé šířce hromady. 

Při zakládání skládky touto metodou k segregaci materiálu nedochází. Z důsledku velké 

pádové výšky často vzniká prašnost a samotná výška může také způsobovat dodrcování 

materiálu. Vysokého stupně homogenizace je možné dosáhnout vhodně zvoleným 

způsobem odběru. Kvůli svým k rozměrům je tento zakladač odsouzen k práci jen na 

venkovních skládkách. 

 

Obrázek 5 – Metoda Quincunx 

3. 6. Metoda Chevcon 

 Tato metoda je v své podstatě stejná, jako metoda chevron. Liší se pouze tím, že 

hromada je zakládána kruhovým pohybem. Současně s tímto pohybem (plynulým) se mění 

i úhel výložníku zakladače. Metoda Chevcon je prakticky jediným zástupcem kruhového 

zakládání skládek, kterého se využívá po celém světě. 

 

4 Typy skládkových strojů 

Skládkový stroj 

V praxi se vyskytuje jako poslední článek v řetězu dobývání – doprava – skladování. 

Buď skládku tvoří, nebo z ní materiál odebírá. Takovému stroji říkáme též nakladač. 

Na rozdíl od zakladačů skládkový stroj disponuje nabíracím orgánem – korečky 

upevněné na kolesu podobně jako u kolesových rýpadel. Takto nabraný materiál dále 

putuje na pásový dopravník, který ho dopraví přímo k místu spotřeby. Na rozdíl od rypadel 
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však skládkový stroj operuje s předem narušeným, převážně sypkým materiálem o různé 

kusovitosti (uhlí, železná ruda apod.). Konstrukce takového stroje je proto oproti rypadlu 

se stejnou výkonností o poznání lehčí a tudíž samotná výroba je mnohem snazší.  

Ke správně a spolehlivě fungujícímu skládkovému hospodářství u sypkých materiálů 

vedou rozdílné fyzikální a chemické vlastnosti surovin, příprava na vstup do 

technologického procesu, nutnost vytváření dostatečných předzásob apod. 

 

V dnešní době jsou na celosvětovém trhu k mání nejrůznější druhy skládkových strojů, 

které dělíme dle hlavní činnosti, k níž byly sestrojeny.  

 

4. 1. Zakladače 

Tyto stroje byly zkonstruovány k zakládání vytěženého materiálu (skrývky) na 

skládku. Dále je můžeme dělit dle způsobu, jakým se takový stroj pohybuje na pásové a 

kolejové. U kolejových zakladačů je materiál (skrývka) dopravována za pomoci vlakových 

souprav. Ty jsou sestaveny z bočně výklopných LH vozů. Z vozů je materiál vyklápěn do 

koryta, kde ho nabírací zařízení nabere a přemístí na dopravník, který materiál přivede na 

výložníkový pás a výsypku. Kolejové zakladače je možno dělit také na jednovozové a 

dvouvozové. Tyto dva druhy se liší umístěním zakládací a nabírací části. Mohou být 

v celku nebo spojeny mostem.   

 Pásové zakladače majoritně pracují ve spojení s dálkovou pásovou dopravou. 

Materiál je možno odebrat tzv. shazovacím vozem prakticky v kterémkoliv místě a 

následně je předán na spojovací pás zakladače. Shazovací vůz a základní stavba pásového 

zakladače jsou propojeny pomocí spojovacího mostu, který svírá s vodorovnou rovinou 

úhel přibližně 6°30‘. Výložník stroje se je složen z několika dílů a je možné jím vertikálně 

pohybovat pomocí kladkostrojů a vrátků. Nejčastěji užívaný podvozek pro pásové 

zakladače je kráčivý, nebo housenicový.  

 

4. 2. Naběrače a shrnovače 

 Naběrače a shrnovače se liší především pracovním orgánem stroje a dopravní cestě 

materiálu. Naběrač kolesem nebo řetězem, který je osázen korečky nabírá materiál a 

předává jej na pásový dopravník, jež je součástí stroje. Následně ho přesype na odsunový 

dopravník, který vede podél skládky. Naproti tomu shrnovač přivádí na odsunový 

dopravník shrnovacím řetězem materiál přímo. Tyto stroje jsou sestrojeny za účelem 

odebírání materiálu z příčného nebo podélného řezu hromady a jsou určené k odebírání 

a odsunu sypkých materiálů. Dělíme je na stroje s čelním a s bočním odběrem. 
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Při dobývání hromad, které tyto stroje provádí, jsou kladeny tyto nároky: 

 Odtěžení vysokých objemů materiálů za poměrně krátký časový úsek, 

 Nepřetržitý, a pokud to dovolují podmínky nekolísavý tok materiálu na vstupu, 

 Záruka vysoké homogenizace materiálu při jeho odběru ze skládky. 

 

Čelní naběrače a shrnovače 

  Čelní naběrače a shrnovače se dnes vyrábí v nejrůznějších provedeních, která se od 

sebe liší pojezdem, dobývacím orgánem či stavbou. Všechny tyto stroje jsou určeny 

k nabírání/odebírání materiálu současně z celého čela hromady. Mezi hlavní druhy patří: 

 

 kolesové naběrače, 

 kolesové mostové naběrače, 

 barelové naběrače, 

 mostové shrnovače, 

 diskové shrnovače. 

 

Boční naběrače a shrnovače 

Dobývací orgán bočních naběračů a shrnovačů na rozdíl od čelních pracuje kolmo 

k ose. Mezi hlavní druhy patří 

 kolesové výložníkové naběrače, 

 boční shrnovače, 

 poloportálové shrnovače, 

 portálové shrnovače, 

 portálové korečkové naběrače. 

 

4. 3. Čelní naběrače 

Čelní naběrač je určen k tomu, aby odebíral materiál současně z celého čela (příčného 

řezu) hromady. Mezi hlavní druhy patří: 

4. 3. 1. Čelní kolesový naběrač 

Typickým představitelem je kombinovaný skládkový stroj např. ZNKk. Přepravuje 

převážně sypké materiály na venkovních skládkách. Bývá umístěn na kolejovém 

podvozku. Materiál je dopravován průběžným dopravním pásem přes shazovací vůz do 

výsypky a odtud dalším pásem na výložníku zakládán na skládku. Při nabírání je nabíracím 

orgánem komorové koleso a celý průběh funguje obráceně. 
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4. 3. 2. Kolesový mostový naběrač 

je stroj složený z mostu vedoucím přes hromadu, na němž jsou uložena korečková 

kolesa, ty se po něm mohou plynule pohybovat vlevo či vpravo. Naběrače můžeme dále 

rozdělit na jedno či vícekolesové. Před kolesy se nachází brána tvarem více či méně 

kopírující tvar hromady. Pohybuje se stejně jako kolesa napříč hromadou a dopravuje 

materiál ke kolesům. Takový stroj může pracovat jak na venkovních tak na krytých 

skládkách s hromadami trojúhelníkového průřezu. 

 

 

Obrázek 6 – Kolesový mostový naběrač 

 

4. 3. 3. Barelový naběrač 

Je stroj sestrojen pro odběr z hromad trojúhelníkového průřezů. Skládá se z jednoho 

kolesa uloženého v mostě, který vede příčně přes hromadu. Koleso je stejně široké jako 

pata hromady a nachází se na něm řada širokých korečků předávajících materiál na 

dopravní pás zabudovaný v mostě. Obdobně jako u mostového naběrače se i zde nachází 

zavěšená brána ve tvaru hromady umožňující odběr materiálu při obousměrné jízdě mostu. 

V tomto případě je však brána před i za kolesem. Tímto způsobem stroj dosahuje dobré 

homogenizace. 

 

4. 3. 4. Mostový shrnovač 

Stejně jako výše zmíněné stroje operuje na hromadách trojúhelníkového průřezu. 

Nabírá materiál u paty hromady za pomoci hřebel shrnovacího řetězu a příčně ho po dně 

skládky dopravuje na dopravní odsunový pás. Před shrnovacím řetězem je na jedné či obou 

stranách uložena brána se stejnou funkcí jako u ostatních strojů výše. 
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4. 3. 5. Diskový shrnovač 

Pracuje plynulým rotačním pohybem a takto je shrnována celá čelní plocha skládky. Je 

složen z 24 ramen a kruhového lemu na okraji. Plynule se otáčející disková konstrukce je 

přibližně sklopená o úhel, který se shoduj se sypným úhlem skladovaného materiálu. 

Materiál je vynášen k přepadové hraně. Zde je umístěný skládkový dopravník soužící 

k dalšímu odsunu materiálu. 

 

4. 4. Boční naběrače 

4. 4. 1. Kolesový výložníkový naběrač 

Disponuje výškově stavitelným výložníkem s kolesem schopným rotace, které odebírá 

materiál v horní části hromady, pak jej předává na výložníkový pás a odtud materiál putuje 

na odsunový skládkový pás. Současně se kolesový výložník neustále otáčí. Odběr probíhá 

po bočních lávkách vysokých asi jako polovina průměru kolesa. Tyto naběrače jsou určeny 

pro venkovní skládky bez nutnosti homogenizace. 

  

4. 4. 2. Boční shrnovač 

Pokud vhodně zvolíme metodu zakládání, dosáhneme tím dobrého stupně 

homogenizace. Pomocí shrnovacího řetězu s hřebly je materiál dopravován na odsunový 

dopravní pás, umístěný pod přepadovou hranou skládky. Současně s tímto procesem 

shrnovač plynule pojíždí po kolejích podél hromady. 

  

4. 4. 3. Poloportálový shrnovač 

Je stroj velmi podobný bočnímu shrnovači. Liší se pouze nosnou konstrukcí vodiče 

shrnovacího řetězu a umístěním kolejnic pro pojezd v různé úrovni. Rozpětí poloportálu je 

úměrné délce vodiče shrnovacího řetězu. 

 

4. 4. 4. Portálový shrnovač 

Princip provozu portálového shrnovače je stejný jako u poloportálového shrnovače. 

V úrovní terénu jsou po obou stranách umístěny kolejnice pro pojezd portálu. Shrnovací 

řetěz bývá pro větší výkony dvojitý. 

 

4. 4. 5. Portálový korečkový naběrač 

V mostu naběrače je umístěn dopravní pás, na který je předáván materiál nabíraný 

korečky z hromady. Odtud dále putuje na odsunový skládkový pás umístěný podél 

hromady. Portál přitom plynule pojíždí po kolejnicích, umístěných na obou stranách 
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hromady. Portálový korečkový naběrač je určen pro venkovní skládky a ve spolupráci s 

portálovým zakladačem mohou dosáhnout výborných výsledků homogenizace. 

 

 

Obrázek 7 – Portálový korečkový naběrač 

 

5 Konstrukční charakteristiky KSS 

Kombinované skládkové stroje jsou gigantické stroje užívané především na 

venkovních skládkách a disponují výhodou, že jsou schopny materiál jak zakládat, tak i 

odebírat z již založené skládky. Stroj, kterým se budu zabývat v této bakalářské práci, se 

pohybuje po kolejích umístěných podél hromad materiálu na kolejovém podvozku. 

Základní konstrukcí takového podvozku je vahadlový systém uložení jednotlivých kol. 

Nejčastěji hovoříme o osmikolovém podvozku, který svým konstrukčním provedením 

zajišťuje do jisté míry vyrovnání vertikálních nerovností, aniž by ztratil statickou určitost 

jako celek. Jeden stroj je zpravidla vybaven více než jedním takovým podvozkem a proto 

má 5 až 10 kol na každé straně.  K tomu navíc je v drtivé většině případů každé kolo 

poháněno zvlášť a jeho rychlost je možno měnit.  

Na kolejovém podvozku stojí tzv. spodní stavba, střední otočná konstrukce a zdvíhaný 

celek složený z kolesového výložníku, vyvažovacího výložníku s protizávažím a střední 

věže. Na kolesovém výložníku nalezneme koleso s korečky a reverzovatelný pásový 

dopravník. Výložník musí vydržet ohromné náklady materiálu, proto je nutné použít 

opačné straně střední věže protizávaží.  Kombinovaný skládkový stroj je schopný se 

pohybovat ve třech směrech. Horizontálně podél hromady (pomocí kolejového podvozku), 

vertikálně naklápěním výložníku a potom rotačním pohybem. Tento pohyb umožňuje otoč 

mezi spodní a horní stavbou. Samotná otoč je ovládána ozubeným věncem a 1 až 4 

pastorky s proměnnou rychlostí otáčení.  

Sklon výložníku s kolesem je možné zvýšit (snížit) až na 16° za pomocí hydraulické 

válce a vrátků. Délka výložníku se pohybuje mezi 20 – 80 metry. Průměr kolesa je 
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v rozmezí 4,5 – 11 metrů. Koleso bývá osázeno šesti až jedenácti korečky s objemem od 

jednoho do tří metrů krychlových. Hloubka řezu je maximálně 65% průměru kolesa.  

Materiál určený ke skládkování se na stroj dopravuje pomocí spojovacího mostu 

se smyčkovým vozem. Pro zakládání je stroj nastaven tak, že materiál vede přes smyčkový 

vůz a spojovací most na otočnou střední konstrukci do násypky. Odtud po pásovém 

dopravníku putuje přímo na skládku. Po celý proces je klapka u kolesa otevřená a pásový 

dopravník na výložníku operuje s fixní rychlostí. Často se také užívá váženého pásu pro 

kontrolu rychlosti dopravy (produkce). 

Při nakládání korečky materiál nabírají a skrz koleso jej sypou na pásový dopravník. 

Na jeho konci materiál padá střední otočnou konstrukcí a spodní stavbou na pásový 

dopravník, který je umístěn v kolejišti. Celý stroj je poháněn traťovým kabelem.  A 

disponuje přepravní kapacitou v rozmezí 400 – 15 000 t/h. 

 

Provozní podmínky kolesa skládkového stroje 

 V průběhu provozu musí mít koleso konstantní rychlost 

 Normální rychlost 4 – 7 ot/min 

 Obvodová rychlost 2 – 3 m/s 

Uvedení do chodu 

 Točivý moment při uvedení do chodu – maximálně 150% jmenovitého točivého 

 momentu 

 Maximálně 50% korečku je naplněno 

 Při zastavení kolesa výložník pokračuje v pohybu od hromady (koleso začne 

 automaticky opět rotovat) 

Rázy 

 Častý výskyt rázů 

 Kvůli sesuvům nebo příliš rychlému pohybu materiálu na koleso/výložník dochází 

 k zastavení 

Provozní život 

 Operační čas skládkového stroje 4000 – 7000 h/rok 

 Teplotní zatížení od -50°C do +55°C (záleží na podmínkách ve kterých je stroj 

 nasazen) 

 Někdy jsou požadovány brzdy sloužící k údržbě stroje nebo při stohování (je nutné, 

 aby koleso stálo) 
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Provozní podmínky pojezdu 

 Každé kolo je poháněno zvlášť 

 Pohony musí rozkládat rovnoměrně krouticí moment 

 Musí obsahovat brzdy 

 Frekventované zapínání/vypínání pohonu 

6 Srovnání nejčastěji užívaných pohonů 

6. 1. Porovnání motorů o malých proměnných rychlostech 

V současné době se neustále zvyšují nároky na pohony. Asynchronní motory (ACD) 

jsou stále nejpoužívanější, avšak v posledních letech získávají značně na popularitě 

hydraulická zařízení na čele s hydromotory a hydromechanickými motory. Tento nárůst 

popularity je způsobem některým jedinečnými vlastnostmi, které najdou uplatnění 

obzvlášť v těžkém a zpracovatelském průmyslu. 

 

 

Obrázek 8 – ACD a HDD 

 

6. 2. Typy pohonů 

Pohon je mechanismus, který mění elektrickou energii na rotační pohyb hnané hřídele. 

Typy pohonů můžeme v zásadě rozdělit na pohony s konstantní rychlostí a proměnnou 

rychlostí. 
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Obrázek 9 – Schéma pohánění 

 

Hlavním zástupcem motorů s konstantní rychlostí je tzv. AC pohon, který se skládá 

z asynchronního motoru a převodovky. Pro „hladký“ rozběh se často používá ve spojení 

s fluidní spojkou a tzv. softstartérem.  

 

Obrázek 10 – elektropohon se softstartérem 

 

Dalším často užívaným typem je asynchronní elektromotor s CST (controlled start 

transmission). Složený z variabilní hydraulické spojky a převodovky. Užívá se pro 

kontrolovaný start a fixní operační rychlost avšak je neefektivní při snížené rychlosti. 

Jedná se o objemný a těžký pohon s poměrně drahou údržbou. 
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Obrázek 11 – Elektropohon s CST 

 

6. 2. 1. Výhody a nevýhody pohonů s konstantní rychlostí 

Oproti motorům s proměnnou rychlostí mají mnohem nižší pořizovací cenu, což je 

v dnešní době jejich největším plusem. Dále dosahují vysoké účinnosti při jmenovitých 

údajích. Asi největší nevýhodou je, jak už z názvu vyplývá konstantní rychlost. 

Tyto pohony se nejčastěji uplatní u kombinovaného skládkového stroje v místech, kde 

není nutný vysoký startovací točivý moment. Proto najdou uplatnění jako pohon kolesa 

nebo pásového dopravníku.  

 

6. 3. Pohony s proměnnou rychlostí (VSD) 

 

Obrázek 12 – Rozdělení VSD 
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U kombinovaných a všeobecně u skládkových strojů se můžeme v otázce volby 

pohonu rozhodovat mezi dvěma hlavními způsoby řešení tohoto problému. Prvním 

zástupcem je hydraulické řešení a druhým řešení elektromechanické. 

 

6. 4. Hydraulické řešení 

Hydromotory jsou efektivní zejména v náročných aplikacích a jsou sto udržet vysoký 

točivý moment i při minimální rychlosti. Čerpadlo v průběhu provozu mění množství a 

směr průtoku kapaliny, čímž se také mění rychlost a směr otáčení hydromotoru. Vzhledem 

k tomu, že se užívají hydraulické motory s nízkým momentem setrvačnosti, je odezva 

téměř okamžitá. Motory vhodné pro tyto aplikace disponují přednastaveným omezujícím 

pracovním tlakem, který zabraňuje překročení maximálního točivého momentu. Pohon tak 

může pracovat ve všech čtyřech kvadrantech – řízení, brzdění, vpřed a vzad – bez potřeby 

speciálního příslušenství. Mezi nejvýraznější zástupce hydraulického řešení patří: 

 

6. 4. 1. Přímý hydraulický pohon (HDD)  

Složení:   

Pohonná jednotka 

Hydromotor 

Momentové rameno 

Řídící jednotka 

Potrubí 

 

 

 

6. 4. 2. Hydro-mechanický pohon (HMD) 

Složení: 

Pohonná jednotka 

Středo/vysokorychlostní motor 

Převodovka 

Momentové rameno 

Řídící jednotka 

Potrubí 

 

 

Obrázek 13 - HDD 

Obrázek 14 - HMD 
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Charakteristiky točivého momentu u hydraulického řešení 

1. HDD 

Průměrný točivý moment: 150-225 bar=100% 

Točivý moment při startu: 200-300% průměrného 

Maximální točivý moment bez časového limitu 

 

Obrázek 15 – charakteristika točivého momentu HDD 
 

2. HMD 

Maximální tlak je 210-420 bar. 

Průměrný tlak 100-200 bar (100% krouticího momentu) 

Ztráty v převodovce snižují výstup krouticího momentu. 

 

Obrázek 16 – Charakteristika točivého momentu HMD 
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6. 5. Elektromechanické řešení (převodové) 

Převodové řešení pohonu často vyžaduje značný prostor a není oproti přímému pohonu 

tolik kompaktní. Vysoký točivý moment z dodatečných těžkých rázových zatížení může 

způsobit poruchové stavy a závady. Při nižších rychlostech se snižuje chladící výkon a 

tudíž i povolený trvalý moment. Oproti hydromotoru však není třeba instalovat 

hydrogenerátor. Pro provoz ve všech čtyřech kvadrantech musí být převodovky zvlášť 

vybrány a dimenzovány pro každé zařízení a vyžadují přídavná zařízení. Nejčastěji jsou 

v praxi užívány čelní, kuželočelní, planetové a kuželoplanetové převodovky. Jako 

v každém mechanismu i u převodovek se vyskytují ztráty. Ty jsou zejména mechanického 

rázu (klouzání, posuv, ztráty v ložiskách), ale vyskytují se i ztráty vířením. To jsou ztráty 

způsobené rotací ozubených kol v olejové vaně. 

 

Jmenovitý točivý moment převodovky 

𝑇𝐽𝑀 ≥ 𝑇𝑜𝑝 ∙ 𝑆𝐹 

𝑆𝐹 = 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

Např. pro jednosměrný motor: 

𝑇𝑜𝑝 = 100 000 𝑁𝑚 

𝑆𝐹 = 2.0 

𝑇𝐽𝑀 = 200 000 𝑁𝑚 

 

 

 

 

6. 5. 1. AC pohon s převodovkou (ACD) 

Složení: 

 Frekvenční měnič 

 Asynchronní elektromotor 

 Převodovka 

 Momentové rameno nebo 

 Plošina s patkami 

 

Obrázek 17 – Jmenovitý toč. moment převodovky 

Obrázek 18 - ACD 
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6. 5. 2. Vysokootáčkový elektromotor (HTD) 

Jedná se o elektromotor se silným permanentním magnetem, který je však velmi drahý. 

Tato zařízení mají v drtivé většině případů prstencovou geometrii s otvorem pro hřídel. 

Jejich výhodou je, že nepotřebují k provozu převodovku. K provozu takového pohonu je 

však nutný frekvenční měnič. Jedná se o stroje s vysokou účinností a v současné době 

nemají silného konkurenta.  

 

Obrázek 19 - HDT 

 

Charakteristiky točivého momentu ACD 

100% jmenovitého krouticího momentu i rychlosti 

Krouticí moment > 100% je časově omezen 

Při snížené rychlosti je snížen i moment 

Může být vyžadováno externí chlazení 

200% náběhového krouticího momentu 

 

Obrázek 20 – Charakteristika toč. momentu ACD 
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Obrázek 21 – Charakteristika toč. momentu pro elektromech. řešení 

6. 6. Instalace 

 Všechny typy motorů užívaných u kombinovaných skládkových strojů vyžadují 

určitý prostor pro pohánění, a montáž může být obtížná a nákladná. V obtížných 

podmínkách, nebo v aplikacích s požadavkem na vysoký výkon, je třeba, aby byl 

převodník v izolované, klimatizované skříni. Vysoko výkonné aplikace vyžadují externí 

chlazení a mazání převodovky. Těmto komplikacím je možné se vyhnout užitím 

hydraulického motoru. Hnací hřídel je přímo osazena hydromotorem a nepotřebuje žádný 

další podklad nebo zařízení. Pohonná jednotka může být instalována kdekoliv, protože 

odpadá problém s umístěním převodové skříně. Hydromotor neprodukuje žádné škodlivé 

harmonické kmity; používá pouze standartní asynchronní elektromotory, které pracují 

kontinuálně při jmenovitých otáčkách. Naproti tomu je třeba počítat u hydropohonů 

s umístěním hydraulického agregátu (vana na olej apod.) Také je nutné brát v úvahu, zda 

máme na stroji jeden nebo více hydraulických agregátů nutných k chodu stroje. 

 

6. 7. Předimenzování 

Pokud se rozhodneme pro aplikaci elektromechanického řešení, musíme převodovku 

předimenzovat. To proto, aby bylo zabráněno rázům a přitom stále zabezpečena 

požadovaná životnost. Předimenzování samo o sobě redukuje účinnost v průběhu 

normálního provozu, avšak je nutné pokud musí ACD nebo DCD pracovat za konstantního 

točivého momentu a v široké škále rychlostí. Dodatečně je také nutné převodovku 

předimenzovat, pokud chceme použít asynchronní nebo stejnosměrný elektromotor 

v provozu s častým zastavením a znovu rozjetím, to však opět ubírá na výkonu. V praxi se 

nevyskytují převodovky, které nejsou předimenzovány. Jejich účinnost je redukována 

v závislosti na předimenzování. 
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6. 8. Činnost 

Obě řešení nutně potřebují k provozu asynchronní elektromotor napájen vysokým 

napětím, avšak elektromechanické řešení vyžaduje vysokonapěťový frekvenční měnič 

nebo transfrormátor.  

Pokud dojde k náhlému zastavení, může pohon kvůli momentu setrvačnosti vyvinout 

další extrémní točivý moment a tím velké zatížení na pohaněný stroj nebo jeho část. 

Hydromechanické a hydraulické systémy mají mnohem nižší moment setrvačnosti než 

systémy používající asynchronní elektromotor. Hydromotor nemá převodovku, což 

v tomto případě zvyšuje jeho ochranu proti rázům. Dále je možné u hydromotoru nastavit 

maximální točivý moment na libovolnou hodnotu. Takto je možné ochránit pohon a 

poháněný stroj před rázovým zatížením a omezuje tím zatížení jeho komponentů. Pro užití 

hydro-mechanického pohonu musí být převodovka vybrána a dimenzována na čtyř-

kvadrantový provoz.  

 

6. 9. Sdílení zatížení 

K ovládání AC pohonu slouží přímo motor, proto si sdílení zátěže několika pohony 

vyžaduje speciální řešení, u něhož vzniká riziko vibrací a roste opotřebení. V případě 

poruchy převodovky znamená odpojení elektromotoru snížení kapacity pohonu, což 

v nejhorším případě končí zastavením. Stejný problém nastává, pokud je porucha u 

frekvenčního měniče. 

 

Obrázek 22 – sdílené zatížení ACD 
Naproti tomu hydropohonů bývá ovládán z kabiny ne napřímo což, umožňuje 

stoprocentní sdílení zatížení. Při užití vícenásobného počtu hydromotorů nevadí z hlediska 
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funkčnosti, pokud jeden z nich přestane fungovat, protože zbylé funkční přístroje mohou 

operovat při vyšším tlaku. Obdobně je tomu, pokud selže některé z čerpadel s rozdílem, že 

zůstane stejný krouticí moment při snížené rychlosti. 

 

Obrázek 23 – Sdílení zatížení HDD 

 

6. 10. Moment setrvačnosti 

Moment setrvačnosti je v literatuře definován jako „snaha tělesa odolávat úhlovému 

zrychlení“. Přímé pohony mají velmi malý moment setrvačnosti. 

 

Obrázek 24 – porovnání momentu setrvačnosti 

 

𝐽 = 𝑚 ∙ 𝑟2 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2; 𝑙𝑏 ∙ 𝑖𝑛2] 

Při jakémkoliv návrhu pohonu musíme počítat s momentem setrvačnosti na hřídeli, 

která nám má pohánět hnaný stroj (pásový dopravník, výložník apod.). Proto: 

𝐽𝑣ý𝑠 = 𝐽 ∙ 𝑖2 
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6. 10. 1. Přídavný moment 

Může být způsoben setrvačností jako takovou nebo rychlými zastávkami případně 

rázovým zatížením. Takovýto moment bývá výrazně vyšší než krouticí moment pohonu. 

V praxi to znamená větší finanční výdaje provozovatele stroje. 

 

6. 10. 2. Nevýhody vysokého momentu setrvačnosti 

Asi největší nevýhodou pohonů s vysokým momentem setrvačnosti je dlouhá doba 

potřebná k tomu aby stroj zastavil, potažmo ukončil svou činnost. S dlouhou dobou 

zastavení (ukončení) je spojeno i mnohem vyšší riziko zranění. Tím, že se stroj poměrně 

dlouho zastavuje, se také více opotřebovává a riziko poruchy tedy narůstá. Další 

nevýhodou je pokles produktivity, protože při dojezdu se nic neprodukuje. 

 

6. 10. 3. Výhody vysokého momentu setrvačnosti 

Pohony s vysokým momentem setrvačnosti disponují přídavným momentem, který je 

schopen překonat vysoká zatížení a vyrovnat výkyvy rychlosti – pohon pásu při zpomalení 

bez použití elektrické energie. Občas se v aplikacích vyskytuje také setrvačník. 

 

6. 11. Účinnost 

Účinnost je závislá na vzájemném působení komplexních proměnných. Abychom 

mohli srovnávat různá řešení pohonů spravedlivě, musíme uvažovat nad všemi 

proměnnými nehledě na aplikaci, v níž jsou užity. Účinnost se musí počítat pro provozní 

podmínky a data. Vzhledem ke své spletitosti a složitosti je obtížné určit účinnost 

asynchronního (ACD) nebo stejnosměrného elektromotoru (DCD). Je třeba použít 

sofistikovaná zařízení a ztráty je všeobecně těžké správně odhadnout. Naproti tomu 

účinnost hydraulických pohonů se určuje snadno bez potřeby dalšího vybavení. Je téměř 

nemožné říct, který z pohonů spotřebuje více energie v poměru ke svému výkonu. Při 

výběru pohonu jsou nejdůležitějšími proměnnými množství předimenzování a typ 

převodovky, kterou potřebujeme k řešení požadavků aplikace. 

 

6. 11. 1. Účinnost pohonu s asynchronním elektromotorem  

Jak již bylo zmíněno výše, každá převodovka užitá v praxi v rámci nějakého pohonu 

musí být předimenzována. V následující tabulce je srovnání účinnosti před a po 

předimenzování. 
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Tabulka 1 – účinnost ACD 

Komponent 100% výkon 50% výkon 

Elektromotor + frekvenční 

měnič 
94% 93% 

Třístupňová převodovka 93-97% 90-95% 

Fluidní spojka (96/100%) (96/100%) 

celkově 84-91% 80-88% 

Chlazení a mazání  95-99% 

Kmitání  98-99% 

Celková účinnost  75-87% 

 

6. 11. 2. Účinnost hydraulického pohonu  

Tabulka 2 – účinnost HDD 

Komponent 
Normální provozní 

podmínky 

Elektromotor  95-96% 

Čerpadlo 86-90% 

Potrubí 95-99% 

Hydromotor 95-96% 

Shrnutí 74-82% 

Chlazení >99% 

Celková účinnost 73-82% 

 

6. 11. 3. Účinnost hydro-mechanického pohonu 

Tabulka 3 – účinnost HMD 

Komponent 
Normální provozní 

podmínky 

Elektromotor  95-96% 

Čerpadlo 86-90% 

Potrubí 95-99% 

Hydromotor 93-95% 

Převodovka (Sf = 2) 89-93% 

Shrnutí 65-75% 

Chlazení >99% 

Celková účinnost 64-75% 

 

Výsledná účinnost závisí na spoustě faktorů, kterými jsou: 

 rozpětí výkonu resp. rychlosti 

 předimenzování 

 mazání a chlazení 

 typ a stupeň převodovky 

 servisní faktor 
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6. 11. 4. Srovnání účinností různých řešení u různých pohonů. 

 

Obrázek 25 – Srovnání účinností 

7 Návrh pohonu 

7. 1. Volba řešení problematiky pohonu 

Po zvážení všech možností, které dnešní trh nabízí, jsem dospěl k názoru, že by bylo 

nejvýhodnější i nejúčinnější kombinovat na jednom stroji obě řešení tj. Elektromechanické 

i hydraulické. Avšak jsem si vědom složitosti i nároků na pořízení a údržbu. Proto jsem se 

rozhodl pro hydraulické řešení, které je dle mého soudu kompaktnější a pro aplikaci na 

kombinovaném skládkovém stroji vhodné.  

Pokud se rozhodneme použít na stroji pouze hydropohonů je důležité rozhodnout, 

kolik motorů použijeme a zda bude každý disponovat vlastním agregátem. V praxi 

nejpoužívanější aplikace jsou ukázány v příloze B a C. 

Po konzultaci s pracovníky firmy Bosch Rexroth jsem dospěl k rozhodnutí, že by bylo 

vhodnější použít agregáty dva. Jeden pro otoč a koleso a druhý pro pojezd stroje.  

 

7. 2. Návrh pohonu pro koleso 

Jako modelový stroj jsem po konzultaci se zaměstnanci firmy Bosch Rexroth a 

následné konzultaci ve firmě Vítkovice gearworks vybral Univerzální skládkový stroj  

ZNKk – 13-10-46.  

Tabulka 4 – Parametry modelového stroje 

Průměr kolesa Dks 6  m 

Počet korečků zk 8 - 

Předpokládaný výsyp Vvpř 560 dm3 

Výkon stroje (garantovaný) – odebírání jmenovité Qodg 600 t.h-1 

Sypná hmotnost materiálu (uhlí) ρ 0,8 t.m-3 

Rypná síla na obvodu kolesa  Frks 29 000 N 

Účinnost pohonu ηp 0,8 - 
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Výpočet výkonu kolesa 

Jmenovitý výkon stroje - garantovaný 

𝑄𝑜𝑑𝑔 = 𝑄𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑝 [𝑡 ∙ ℎ−1]         (1) 

 

Kde fp -koeficient plnění 

 Nominální výkon (kapacita): fp ~ 0,7 – 0,9 – volím 0,77 

 Projektovaný výkon (kapacita): fp ~ 1,0 

 Maximální výkon (kapacita): fp ~ 1,1 – 1,2 

 

Výkon stroje – maximální 

𝑄𝑜𝑑 =
𝑄𝑜𝑑𝑔

𝑓𝑝
=

600

0,77
= 780 𝑡 ∙ ℎ−1 (2) 

 

Výkon stroje – odebírání maximální 

𝑄𝑜𝑑 = 𝑄𝑜𝑑𝑜𝑏𝑗 ∙ 𝜌 [𝑡 ∙ ℎ−1] (3) 

 

Kde ρ - hustota [t/m3] 

 Qodobj - objemový výkon [m3/h] 

 

𝑄𝑜𝑑𝑜𝑏𝑗 =
𝑄𝑜𝑑

𝜌
=

780

0,8
= 975 𝑚3 ∙ ℎ−1 (4) 

 

K spočítání výkonu pohonu musíme nutně znát otáčky kolesa. Ty vypočteme 

z následujících vztahů pro objem předpokládaného výsypu. 

Teoretický maximální výkon kolesa 

𝑄𝑡ℎ = 𝑘𝑠𝑟𝑝 ∙
𝑄𝑜𝑑

𝜌
= 1,3 ∙

780

0,8
= 1 267,5 𝑚3/ℎ (5) 

 

Otáčky kolesa při maximálním výkonu 

𝑛𝑘𝑠𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑡ℎ

𝑉𝑣𝑝ř ∙ 𝑧𝑘 ∙ 60
=

1267,5

0,56 ∙ 8 ∙ 60
= 4,715 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 (6) 

 

Kde  ksrp - koeficient srpovitosti – 1,3 [-] 

 nksmax -otáčky kolesa [ot/min] 

 zk -počet korečků 
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Maximální počet výsypů 

𝑧𝑣ý𝑠 = 𝑛𝑘𝑠𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑧𝑘 = 37,72 1/𝑚𝑖𝑛 (7) 

Obvodová rychlost kolesa 

𝑣𝑘𝑠 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑘𝑠 ∙
𝑛𝑘𝑠𝑚𝑎𝑥

60
= 𝜋 ∙ 6 ∙

4,715

60
= 1,48 𝑚 ∙ 𝑠−1 (8) 

Rypný výkon kolesa 

𝑃𝑟𝑘𝑠 =
𝐹𝑟𝑘𝑠 ∙ 𝑣𝑘𝑠

𝜂𝑝
=

29 000 ∙ 1,48

0,8
= 53,65 𝑘𝑊 (9) 

 

Pro použití hydromotoru musíme spočítat pojistný moment Mp, při kterém se aktivuje 

pojistné zařízení v hydraulickém okruhu. Je nutné, aby motor tento moment byl schopen 

vyvinout. Stejně tak je nutné spočítat si moment nominální Mn. 

 

𝑀𝑛 =
𝑃𝑟𝑘𝑠 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑘𝑠𝑚𝑎𝑥
=

53,65 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 4,715
= 108,65 𝑘𝑁𝑚 (10) 

𝑀𝑝 = 𝑘𝑝 ∙ 𝑀𝑛 = 1,3 ∙ 108,65 = 141,25 𝑘𝑁𝑚 (11) 

 

Kde kp=1,3 pojistný koeficient, volím dle interního manuálu firmy Bosch rexroth  

  (HC/guide – application factors) 

Dle spočtených momentů jsem vybral z nabídky motor CB560-480 Hägglunds Bosch 

Parametry pohonu 

 

Obrázek 26 – Parametry motoru CB 560-480 

 

7. 3. Návrh pohonu pro pojezd stroje 

Tabulka 5 – parametry modelového troje 

Počet kol zkol 24+8 

Průměr kola dkola 630 mm 

Pracovní/transportní rychlost pojezdu vprmax 20 m/min 

Tlak na kolo Ftk 250 kN 
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Nejprve musíme určit obvod kola 

𝑂𝑘 = 2 ∙ 𝜋 ∙
𝑑𝑘𝑜𝑙𝑎

2
= 2 ∙ 𝜋 ∙ 0,315 = 1,979 𝑚 (12) 

Následně si spočteme otáčky kola při transportu 

𝑛𝑝𝑟𝑎𝑐 =
𝑣𝑝𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑂𝑘
=

20

1,979
= 10,106 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 (13) 

 

Pro výpočet výkonu a následné navržení pohonu je nutné zjisti odpory, které bude 

muset pohon překonat, aby uvedl stroj do pohybu. Mezi takové odpory patří čepové tření, 

odpor valení odpor vzniklý třením nákolků apod. 

 

Výpočet tažné síly 

Tažná síla je vyvolaná hnacím zařízením a je pro pohyb nutná. V místě, kde se kolo a 

kolejnice dotýká, dochází k přenosu části tíhy, tím vzniká síla třecí. Tažná síla je součtem 

všech tažných sil, které působí na obvodu kola.  

𝐹𝑡 = (
𝑀č𝑘 + 𝑀𝑣

𝑑𝑘𝑜𝑙𝑎

2

) ∙ 𝜒 (13) 

 

Pro výpočet je nutné znát moment čepového tření ložiska – v mém případě kluzného 

𝑀č𝑘 = 𝐹𝑡𝑘 ∙ 𝑓č𝑘 ∙ 𝑟č𝑘 = 250 000 ∙ 0,1 ∙ 0,07 = 1 750 𝑁𝑚 (14) 

 

Kde fčk  součinitel čepového tření pro kluzná ložiska – 0,1 

 rčk poloměr čepu [m] 

 

Moment valivého tření 

𝑀𝑣 = 𝐹𝑡𝑘 ∙ 𝑒 = 250 000 ∙ 0,0006 = 150 𝑁𝑚 (15) 

 

Kde e rameno valivého odporu viz tabulky 6 

 

Tabulka 6 – průměr pojezdového kola 

Typ kolejnice 
Průměr pojíždějícího kola dk (mm) 

200 300 400 560 630 700 800 900 100 

S plochou hlavou 0,3 0,5 0,6 0,65 0,7 

S Vypouklou hlavou 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 
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𝐹𝑡 = (
𝑀č𝑘 + 𝑀𝑣

𝑑𝑘𝑜𝑙𝑎

2

) ∙ 𝜒 = (
1 750 + 150

0,315
) ∙ 1,7 = 6 032 𝑁 (16) 

 

Tabulka 7 – Hodnoty nezahrnutých přídavných pohonů 

Pohon kol Uložení 
Hodnoty pro pojezd 

kočky Jeřábu 

Ústřední 
kluzné 1,2 ÷ 1,3 1,3 ÷ 1,5 

valivé 2,0 ÷ 2,3 2,3 ÷ 2,5 

Jednotlivý - - 1,5 ÷ 2,0 

 

Při volbě pohonu musíme vycházet z vypočtené tažné síly, celkové účinnosti zařízení a 

rychlosti transportu. U modelového stroje je použita koncepce pohonu více motory 

s vlastním agregátem pro celý pojezd. Každé vahadlo má poháněno jedno kolo vlastním 

hydromotorem z produktové řady CA firmy Hägglunds Bosch. 

Výkon motoru 

𝑃 =
𝐹𝑡 ∙ 𝑣𝑝𝑟𝑚𝑎𝑥

𝜂𝑐
=

6 032 ∙
20
60

0,8
= 2,63 𝑘𝑊 (17) 

 

Kde ηc  -celková účinnost pohonu – z tabulky srovnání účinností volím 0,8 

Opět spočteme nominální i pojistný moment 

 

𝑀𝑛 =
𝑃𝑟𝑘𝑠 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑘
=

2,63 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 10,106
= 2,485 𝑘𝑁𝑚 (18) 

𝑀𝑝 = 𝑘𝑝 ∙ 𝑀𝑛 = 1,3 ∙ 37,5 = 3,230 𝑘𝑁𝑚 (19) 

 

Parametry zvoleného motoru 

 

Obrázek 27 – Parametry motoru CA 50 25 
 

Bylo by možno volit i motor slabší než CA 50 25, ale vzhledem k tomu, že jejich cena 

je stejná, volím raději vyšší výkon za stejnou cenu. 
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7. 4. Návrh pohonu otoče horní stavby 

Tabulka 8 – parametry modelového stroje 

Název Označení hodnota jednotka 

Teoretická výkonnost Qth 1267,5 t.h-1 

Rypná síla na obvodu kolesa Frks 29 000 N 

Délka výložníku Lv 46 m 

Dovolený podélný sklon kolejí spod 4 ‰ 

Dovolený příčný sklon kolejí Spřič 4 ‰ 

Excentricita (působiště výslednic sil z horní 

stavby) 

es 1,5 m 

Hmotnost horní stavby mhs 398 t 

Maximální rychlost (měřeno na ose kolesa) vOTmax 15 m/min 

Sypná hmotnost těženého materiálu ρ 0,8 t.m-3 

Střední průměr otoče horní stavba (kulové 

dráhy) 

D0 4,2 m 

Průměr koulí (kulové dráhy) dk 0,2 m 

 

Pro výpočet jmenovitého výkonu pohonu otoče kontinuálně pracujících strojů 

určených k dobývání je zásadní uvažovat následující statické momenty odporu. 

 

Statický moment odporu – obecně 

𝑀𝑠𝑡 = ∑ 𝑀𝑖 =

𝑛

𝑖=1

𝑀𝑏 + 𝑀𝑛 + 𝑀𝑡 + 𝑀𝑣 (19) 

 

Kde  Mb – moment odporu od boční rozpojovací síly 

 Mn – moment odporu od náklonu otočné horní stavby 

 Mt – moment pasivních odporů otoče 

 Mv – moment odporu větru 

 

𝑀𝑏 = 𝐹𝑏 ∙ 𝑟𝑏 = 𝐹𝑏 ∙ 𝐿𝑉 (20) 

 

Kde  Lv  - délka výložníku 

 Fb – boční rozpojovací síla 

 rb – rameno působiště boční rozpojovací síly 
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Pro extrémně těžké podmínky se poměr boční síly a rozpojovací síly pohybuje 

v rozmezí 0,8÷0,9 

Proto volím 

𝐹𝑏

𝐹𝑟
= 0,85 

Odtud 

𝐹𝑏 = 0,85 ∙ 𝐹𝑟 (21) 

 

Určení boční rozpojovací síly je možné vypočítat z  rypné síly na obvodu kolesa 

𝐹𝑟𝑘𝑠 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑏 =
𝐹𝑏

0,85
+ 𝐹𝑏 =

1,85𝐹𝑏

0,85
 (22) 

 

Z předchozí rovnice vyjádříme velikost boční síly 

𝐹𝑏 =
0,85𝐹𝑟𝑘𝑠

1,85
=

0,85 ∙ 29 000

1,85
= 13 324,3 𝑁 = 13,3 𝑘𝑁 (23) 

 

Moment odporu od boční síly je po dosazení tedy 

𝑀𝑏 = 13,3 ∙ 42 = 558,6 𝑘𝑁𝑚 (24) 

 

Moment odporu od náklonu otoče 

𝑀𝑛 = (𝑚ℎ𝑠 + 𝑚𝑡) ∙ 𝑒 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜆 ∙ 𝑔 [𝑘𝑁𝑚] (25) 

 

Kde mhs – hmotnost horní stavby [t] 

 mt – hmotnost těživa [t] 

 λ – náklon otočné horní stavby [°] 

 g – tíhové zrychlení – 9,81 [m.s-2] 

Dle Pythagorovy věty si vypočteme maximální sklon smax (uvažujeme jej jako přeponu) 

 

𝑠𝑚𝑎𝑥 = √𝑠𝑝𝑜𝑑
2 + 𝑠𝑝říč

2 = √42 + 42 = 5,567 ‰ (26) 

 

Úhel λ opět určím z pravoúhlého trojúhelníka pomocí funkce tangens 

𝑡𝑔𝜆 =
5,567

1000
= 5,567 ∙ 10−3 (27) 

U tak malého úhlu můžeme předpokládat, že 

𝑡𝑔𝜆 = 𝑠𝑖𝑛𝜆 (28) 
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Hmotnost těživa mm vypočítáme dle vztahu: 

𝑚𝑡 = 𝑚𝑡1 + 𝑚𝑡2 + 𝑚𝑡3 + 𝑚𝑡4 + 𝑚𝑡5 (29) 

 

Kde mt1 – hmotnost užitečného zatížení kolesa dopravovaným materiálem 

 mt2 – hmotnost užitečného zatížení dopravních cest dopravovaným materiálem 

 mt3 – hmotnost stabilní zátěže kolesa v důsledku znečištění materiálem 

 mt4 – hmotnost z přetížení dopravních cest a znečištění jejich okolí 

 mt5 – hmotnost v důsledku zahlcení výsypek 

 

Hmotnost užitečného zatížení kolesa těživem 

𝑚𝑡1 = 𝑉𝑘𝑜𝑟 ∙ 𝜌 ∙ (𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3) = 0,56 ∙ 0,8 ∙ (1 + 0,5 + 0,3) = 0,8 𝑡 (30) 

 

Kde  Vkor = 0,56 [m3] – objem korečku 

 ρ = 0,8 [t/m-3] – sypná hmotnost dopravovaného materiálu (uhlí) 

 k1=1 – koeficient plnění korečku K1 

 k2=0,5 – koeficient plnění korečku K2 

 k3=0,3 – koeficient plnění korečku K3 

 

Hmotnost užitečného zatížení dopravních cest dopravovaným materiálem 

𝑚𝑡2 = 𝑔𝑡2 ∙ 𝐿𝑣 [ 𝑡 ] (31) 

 

Kde gt2 – [t.m-1] – měrná hmotnost zatížení dopravních cest dopravovaným materiálem 

𝑔𝑡2 =
𝑄𝑜𝑑

𝑣𝑑
 [𝑡 ∙ 𝑚−1] (32) 

 

Kde  vd = 3 [m.s-1] – rychlost pásového dopravníku na výložníku 

 Qod – výkon stroje – odebírání maximální 

𝑚𝑡2 =
780

3 ∙ 3600
∙ 46 = 3,3 𝑡 (33) 

 

Hmotnost stabilní zátěže v důsledku znečištění dopravovaným materiálem 

𝑚𝑡3 = 𝑉𝑘𝑜𝑟 ∙ 𝜌 ∙ 𝑧𝑘 ∙ 𝑘𝐿 = 0,56 ∙ 0,8 ∙ 8 ∙ 0,1 = 0,36 𝑡 (34) 

 

Kde  zk – počet korečků 

 kL = 10 [%] koeficient lepení těživa na koreček 
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Hmotnost z přetížení dopravních cest a znečištění jejich okolí 

Hmotnost z přetížení dopravních cest a znečištění jejich okolí je dle normy ČSN 27 

7008 40% z hmotnosti užitečného zatížení dopravních cest dopravovaným materiálem. 

𝑚𝑡4 = 0,4 ∙ 𝑚𝑡2 = 0,4 ∙ 3,3 = 1,32 𝑡 (35) 

 

Hmotnost v důsledku zahlcení výsypek  

𝑚𝑡5 =  𝑉𝑘𝑜𝑟 ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝜌 ∙ 𝑧𝑉 = 0,56 ∙ 0,5 ∙ 0,8 ∙ 2 = 0,45 𝑡 (36) 

 

Kde  kz = 50[%] koeficient zahlcení výsypky 

 ZV = 2 – počet výsypek (první ve střední části stroje a druhá u kolesa) 

 

Po dosazení do vztahu (29) získáme  

𝑚𝑡 = 0,8 + 3,3 + 0,36 + 1,32 + 0,45 = 6,23 𝑡 (37) 

𝑀𝑛 = (𝑚ℎ𝑠 + 𝑚𝑡) ∙ 𝑒 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜆 ∙ 𝑔 (38) 

𝑀𝑛 = (398 + 6,23) ∙ 1,5 ∙ 5,567 ∙ 10−3 ∙ 9,81 = 33,1 𝑘𝑁𝑚 

Moment pasivních odporů 

Pro nejčastěji používané provedení otoče – kulovou dráhu 

𝑀𝑡 = (𝑚ℎ𝑠 + 𝑚𝑚) ∙
𝐷0

𝑑𝑘
∙ 𝑓𝑣 ∙ 𝑓𝑝 ∙ 𝑓𝑒 ∙ 𝑔 [𝑘𝑁𝑚] (39) 

𝑀𝑡 = (398 + 6,23) ∙
4,2

0,2
∙ 0,7 ∙ 10−3 ∙ 1,2 ∙ 1,1 ∙ 9,81 = 76,95 𝑘𝑁𝑚 

 

Kde  fv = 0,7 . 10-3– [m] součinitel valení (0,4÷1).10-3 – volím 

 fp = 1,2 [ - ] – součinitel prokluzu koulí (1,1÷1,25) 

 fe = 1,1 [ - ] – součinitel excentricity (1,0÷1,2) 

 

Moment odporu větru 

Při výpočtu momentu odporu větru, se v praxi uvažuje nad prouděním vzduchu ve 

směru rovnoběžném se směrem kolejí při kolmé poloze výložníku k tomuto směru. 

𝑀𝑣 = 𝑝𝑣 ∑ 𝑠𝑖𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 [𝑘𝑁𝑚] (40) 

 

Kde  pv = 0,3 kPa – tlak větru dle ČSN 27 0309 

 si – [m2] – dílčí plocha, která je vystavena větru 

 ri – [m] – dílčí rameno působiště síly větru ke středu otoče 
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Tento moment jsem sám nepočítal. Jeho hodnota mi byla sdělena v řádech desítek 

kNm ve firmě Vítkovice gearworks.  

Mv=420÷500 kNm 

Proto volím 𝑀𝑣 = 480 𝑘𝑁𝑚 

Statický moment odporu 

𝑀𝑠𝑡 = ∑ 𝑀𝑖 =

𝑛

𝑖=1

558,6 + 33,1 + 76,95 + 440 = 1 108,65 𝑘𝑁𝑚 (41) 

 

Jmenovitý výkon pohonu otoče horní stavby 

𝑃𝑜𝑡 =
𝑀𝑠𝑡

𝜂𝑚
∙ 𝜔0𝑚𝑎𝑥 [𝑘𝑊] (42) 

 

Kde  ω0max – maximální úhlová rychlost otoče 

 ηm = 60% - mechanická účinnost pohonu otoče (0,45 ÷ 0,65) 

Úhlová rychlost se vypočte z obvodové rychlosti horní stavby. 

𝜔0𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑂𝑇𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑉
=

0,25

46
= 0,0054 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 (43) 

 

𝑃𝑜𝑡 =
1 108,65

0,60
∙ 0,0054 = 9,98 𝑘𝑊 (44) 

 

Opět přistoupíme na přepočet na nominální a pojistný krouticí moment. Musíme si 

přepočítat obvodovou rychlost otoče na otáčky. 

𝑛𝑜𝑡 =
𝑣𝑂𝑇𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝐷0
=

15

𝜋 ∙ 4,2
= 1,14 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 (45) 

 

𝑀𝑛 =
𝑃𝑜𝑡 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑜𝑡
=

9,98 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 1,14
= 83,6 𝑘𝑁𝑚 (46) 

𝑀𝑝 = 𝑘𝑝 ∙ 𝑀𝑛 = 2 ∙ 83,6 = 167,2 𝑘𝑁𝑚 (47) 

 

Pro otoče je dle interního manuálu (HC/guide) firmy Bosch pojistný koeficient kp=2. 

Při výběru hydropohonů můžeme volit několik variant. Já osobně se přikládám 

k vícemotorovému řešení. To znamená, že použijeme pro pohon otoče několik menších 

motorů místo jednoho velkého výkonnějšího. Z katalogu firmy Hägglunds volím 2 motor 

CB 280. 
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Parametry pohonu 

 

Obrázek 28 – parametry motoru CB 280 
 

8 Závěr 

Cílem této práce bylo teoreticky navrhnout pohony pro různé části skládkového stroje. 

Za tímto účelem bylo vypracovaný přehledné a poměrně obsáhlé srovnání pohonů 

užívaných v praxi. V tomto srovnání jsou obsaženy i méně konvenční řešení dané 

problematiky. Jako modelový stroj pro tuto práci byl zvolen hypotetický skládkový stroj 

vycházející z produktu firmy Vítkovice Gearworks – ZNKk 13-10-46. Po zralé úvaze jsem 

jako nejvýhodnější řešení zvolil řešení hydraulické. Pro pohánění kolesa, pojezdu a otoče 

horní stavby skládkového stroje byly navrženy hydraulický motory z produktové řady 

firmy Hägglunds. Jmenovitě CB 560-480 pro pohon kolesa, dva motory CB 280 pro pohon 

otoče a motor CA 50 25 pro pohánění jednoho ze dvou kol vahadla ZNKk. Veškeré 

výpočty a volby pohonů byly zkontrolovány interním softwarem firmy Bosch Rexroth. 

Bohužel tyto závěry není možno publikovat v rámci zachování obchodního tajemství 

zadavatele dle § 118 Občanského zákoníku oddíl jiné majetkové hodnoty. 

Závěrem bych rád poděkoval panu prof. Ing. Josefu Jurmanovi, Csc za ochotu, čas a 

trpělivost. Velký dík patří také obchodnímu zástupci firmy Bosch Rexroth, panu Ing. 

Adamu Musiolkovi za ochotu, cenné rady a věcné připomínky. Dále bych rád poděkoval 

šéfkonstruktérovi společnosti Vítkovice Gearworks a.s., Ing. Martinu Janečkovi PhD, za 

pomoc při orientaci v dané problematice a kolegiální přístup. 
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