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ANOTACE  BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 
 

Fajčák, M.: Renovace uzlů důlních strojů,  

 VŠB - TU Ostrava, katedra výrobních strojů a konstruovaní – 340, 2009, 

47 s.  

Vedoucí bakalářské práce: Fries, J. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku renovace uzlů důlních strojů. 

V první části je popsána problematika renovace součástí obecně.  

V praktické částí je popsána demontáž důlního stroje, technologický postup 

renovace jednotlivých uzlů, montáž a uvedení stroje do činnosti a aplikace obecných 

postupů na konkrétní důlní stroj. 

 

THESIS  ANNOTATION 

 

Fajčák, M.: Structural Nodes Renovation of Mining Machines,  

 VŠB - TU Ostrava, Department of Production Machines and Design – 

340, 2009, 47 p. 

Thesis supervisor: Fries, J. 

 

 

Bachelor thesis is focused on renovation of nodal points of mining machines. The 

first part discuss renovation of machina parts generally. 

 

In the practical part I describe the procedure of dismantling mining machine, 

technological procedure of renovation, mounting and setting the machine back to 

running state. I also describe aplication of generall procedures on particular mining 

machine.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

 
Fm(n) pravděpodobnost výskytu m defektů z n možností [%] 

pm pravděpodobnost výskytu i-té ho defektu  [%] 

qn-m pravděpodobnost, že se i-tý defekt nevyskytne [%] 

M(x i) střední hodnota rozměru opotřebovávající se plochy [m2] 

xi rozměr i-té plochy [m2] 

N velikost souboru [-] 

EM absolutní úspora kovů [g] 

Zh hmotnost kovu ztraceného při hutní výrobě [g] 

Zs hmotnost kovu ztraceného při strojírenské výrobě [g] 

Mr hmotnost kovu spotřebovaného při renovaci [g] 

Zr hmotnost kovu ztraceného při renovaci [g] 

M hmotnost poškozených součástí vhodných k renovaci [g] 

kh součinitel využití kovu při hutní výrobě [-] 

ks součinitel využití kovu při strojírenské výrobě [-] 

kr součinitel využití kovu při renovaci [-] 
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1. Úvod 
 

S rozvojem výrobních technologií se neustále zvětšuje objem výroby a objem 

spotřebovávaných prvotních surovin a energie. Tento extenzivní rozvoj vede k produkci 

stále většího množství odpadů nejrůznějšího druhu, charakteru a nebezpečnosti 

a ve svých důsledcích vede ke globálnímu ohrožení ekologické rovnováhy planety. 

Tato problematika je komplikovaná, závažná a ne zcela poznaná. Názory na ni se velmi 

různí, shoda však panuje v tom, že současný trend vývoje ve využívání prvotních 

zdrojů je nutno změnit a tyto zdroje je nutno využívat mnohem racionálněji a šetrněji 

než dosud.  

Ve sféře provozu strojů mají příznivé důsledky, jak ve smyslu ekologickém tak 

ekonomickém, všechna opatřeni směřující k udržení dobrého technického stavu strojů 

a zařízení, ke zvýšeni hospodárnosti jejich provozu, ke snížení jejich energetické 

náročnosti, ke snížení úniků a rozptylů provozních hmot, k prodloužení jejich 

životnosti. Pečlivá a technicky správně vykonávaná údržba je v uvedeném smyslu 

žádoucí a prospěšná. Součásti údržby je i renovace poškozených strojních součástí, 

Vhodná a technicky správně prováděná renovace součástí vede k přímým i nepřímým 

úsporám materiálů i energie.  

Renovace poškozených strojních součástí běžně slouží k podpoře obchodní 

a servisní činnosti strojírenských podniků. Je však také samostatnou činností, 

provozovanou jako hlavní činnost podniků. Renovace se stává přirozenou součástí 

systému recyklace a zpracování vyřazených strojírenských výrobků. Přesto dosud není 

zcela ustálena terminologie, není vytvořena všeobecně uznávaná klasifikace 

renovačních způsobů, není souhrnně zpracována teorie renovace. 
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2. Obecné teoretické základy  
 

2.1 Základní pojmy a definice 
 

Strojní součást je základní část strojírenského výrobku, zhotovená bez montážní 

operace, zpravidla z jednoho druhu materiálu. Vyrábí se tvářením nebo obráběním 

a montuje se do montážních celků. K součástem se počítají i odlitky, výkovky, valivá 

ložiska, lana, řetězy, spínače a také výrobky zhotovené pájením, svařováním, lepením, 

šitím apod. Na strojní součásti lze rozlišit zpravidla několik funkčních ploch.  

Během svého „života“ prochází strojní součást několika etapami, z pohledu součásti 

základními (návrh konstrukce a technologie výroby, výroba, montáž, provozní užití, 

případně renovace) a pomocnými (doprava, skladování, třídění). 

Jednou z těchto možných základních etap je renovace součásti, v jejímž rámci 

probíhají tyto hlavní procesy: hodnocení technického stavu součástí, návrh technologie 

renovace, vlastní renovace.  

Během svého „života“ se může strojní součást nacházet v různých stavech a její 

provoz mohou doprovázet různé jevy jako například: 

� Bezvadný stav součásti je stav, ve kterém součást odpovídá všem 

požadavkům stanoveným technickou dokumentací. 

� Provozuschopný stav součásti je stav, ve kterém součást plní nebo je 

schopna plnit stanovené funkce a dodržuje parametry v mezích stanovených 

technickou dokumentací. Provozuschopný stav lze tedy někdy konstatovat 

i u součásti s určitými závadami. 

� Poruchový stav součásti je stav, ve kterém není součást schopna plnit 

požadovanou funkci v mezích daných technickou dokumentací. 

� Mezní stav součásti je stav, ve kterém další použití součásti není možné 

nebo není účelné. 

� Mezní technický stav součásti je stav, ve kterém další použití součásti je 

nepřípustné nebo neúčelné. Po dosažení tohoto stavu je možná renovace, 

která je omezena pouze ekonomickou účelností. 
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� Mezní fyzický stav součásti je stav, ve kterém součást není schopna plnit 

svoji funkci. Její renovace může být přitom reálně nemožná, například 

pro ztrátu pevnosti materiálu v důsledku nevratných dějů únavových, 

stárnutí materiálu, mezikrystalické koroze, stárnutí plastů a pryže, tepelnou 

degradaci atd.  

� Závada je jev spočívající v poškození součástí, které však neznamená ztrátu 

provozuschopnosti.  

� Porucha je jev spočívající v ukončení provozuschopnosti součásti. 

Klasifikace poruch součástí z různých možných hledisek je uvedena 

v tabulce 1. 

� Sešrotováni součásti je vyřazení součásti z provozu po dosažení mezního 

stavu (technického nebo fyzického) nebo v důsledku morálního opotřebení 

stroje či agregátu, který danou součást obsahuje a nebo je-li součást 

nahrazena jinou v důsledku změny konstrukce. 

� Technický život součásti je doba provozu od začátku provozu do vzniku 

mezního stavu. 

� Doba provozu součásti je míra pro množství vykonané užitečné práce. 

U součásti je touto mírou například počet otáček. počet zdvihů, počet 

ujetých km, počet zpracovaných hektarů, množství zpracovaného materiálu 

atd. 

 

Tabulka 1 Klasifikace poruch součástí 
 

 Třídící hledisko Porucha 

1 změna parametrů součásti do výskytu poruchy náhlá, postupná 

2 vazba na další poruchy nezávislá, závislá 
3 možnost dalšího použití po poruše úplná, částečná 
4 charakter vnějšího projevu zjevná, skrytá 
5 původ vzniku 

a) chyba konstruování 
b) chyba při výrobě (renovaci) 
c) chyba při provozu 

konstrukční porucha 
technologická porucha 
provozní porucha 

6 příčina vzniku přirozená, nepřirozená 
7 okamžik vzniku při záběhu, při provozu 
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Provozuschopnost součásti se charakterizuje parametry technického stavu, které 

je možno kvantitativně vyjádřit. Některé parametry určuji technický stav součásti přímo 

(opotřebení, fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu), jiné nepřímo (teplota, vibrace, 

těsnost). Tyto parametry mohou být chápány také jako diagnostické signály. Parametry 

technického stavu lze rozdělit na takové, které charakterizují technický život a takové, 

které charakterizují funkční schopnost součásti. V prvém případě dojde ke ztrátě 

provozuschopnosti především v důsledku vyčerpání technického života součásti. 

K tomu dochází především v důsledku opotřebení, např. odhrnovačka pluhu je schopna 

funkce až do proděravění, aniž by se funkční schopnost výrazněji měnila. V druhém 

případě dojde ke ztrátě provozuschopnosti především v důsledku změny funkce; 

například už při nepatrném opotřebení přesných součástí palivové nebo hydraulické 

soustavy dojde ke ztrátě funkční schopnosti. 

Renovací se tedy obnovuje jak funkční schopnost součásti, tak v důsledku toho i její 

technický život. A to tím, že se vrátí její parametry na úroveň odpovídající požadavkům 

technické dokumentace.  

 

 

2.2 Ustavení terminologie 
 

Při zkoumání otázek spojených s renovací součástí je třeba věnovat pozornost také 

terminologii, která není v současnosti ještě zcela ustálena ani není normována. 

Nedostatky v terminologii často ztěžují vzájemné porozumění, komplikují tvorbu 

dokumentace, někdy vedou až k chybám. Analýza norem a technické literatury tohoto 

oboru výše uvedené tvrzení dokládá.  

Výsledky této analýzy lze shrnout takto: 

� Ve vztahu ke strojní součásti se v různých pramenech používají dva 

termíny, a to „oprava součásti“ a „renovace součásti“ a také se těmto 

termínům dává různý obsah. 

� Definice uvedených termínů jsou různé. Základními nedostatky uváděných 

definic je buď nepřesnost v nich popsaných znaků nebo přílišná 
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konkretizace úrovně renovace a parametrů součástí které jsou renovovány, 

což zužuje oblast použitelnosti těchto termínů. 

Pro řešení této situace je především nutno rozhodnout, zda mají termíny „renovace 

součásti“ různý obsah a nebo se pro stejný obsah používají dva různé termíny. 

Při hledání odpovědi na tuto otázku se vycházelo z následujících vývodů:  

� Vědecká problematika renovace součástí se jeví částí vědecké disciplíny 

zabývající se opravami strojů. 

� Podniky a specializované útvary, zabývající se renovací součástí, jsou 

částmi opravárenské základny. 

� Obecný termín „oprava“ se vztahuje také na součást jako zvláštní objekt 

(výrobek). Zvláštností součásti jako objektu opravy je pouze to, že chybí 

demontážní, montážní a seřizovací operace. 

� Definice termínů „renovace součásti“ a „oprava součásti“, které jsou 

uvedeny v normách a ostatní vědeckotechnické literatuře se v principu neliší 

v uváděných cílech při tom vykonávaných činnosti (obnova 

provozuschopnosti), liší se pouze v uváděném objemu těchto činností. 

� Oprava, jako obecnější termín, ve vztahu k součásti nemůže být ani 

jednotlivým případem (druhem) renovace součásti, ani čímsi menším než 

renovace, neboť by tím byl narušen vztah celku a části. 

Vzhledem k výše uvedenému je možno tvrdit, že: 

� Obsah obou termínů („renovace součásti“ a „oprava součástí“) je totožný 

a je třeba pro něj určit pouze jeden termín,  

� Obecný termín „oprava“a jeho obsah je nutno konkretizovat podle vztahu 

k objektu opravy.  
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Jestliže se uváží, že termín „renovace součásti“ se pevně vžil jak v oblasti vědy, tak 

i v opravárenské praxi, a jestliže se dále uváží velký význam jednoznačné terminologie 

pro další rozvoj teorie i praxe, lze považovat za vhodnější používat ve vztahu k součásti 

jakožto zvláštnímu objektu opravy jako jediný termín „renovace součásti“. Definice 

tohoto termínu pak musí vycházet z obecnějšího termínu „oprava“ a může být takováto:  

Renovace součásti je soubor činností, prováděných s cílem obnovení 

provozuschopného nebo bezvadného stavu součásti a jejího technického života.  

 

 

2.3 Systémový p řístup k renovaci sou částí  

 

Protože problematika renovace součástí má komplexní charakter, je k jejímu řešení 

nutný systémový přístup, který je založen na pojetí zkoumaného objektu jako systému, 

tj. souboru prvků vzájemně vázaných a působících jako cetek ve vztahu k okolnímu 

prostředí. 

Součást jako objekt výzkumu odpovídá všem požadavkům takto chápaného 

systému. Je celistvá a je tvořena vzájemně vázanými částmi, její části je možno chápat 

jako podsystémy a její jednotlivé funkční plochy jako prvky. Těmito prvky jsou např. 

třecí, opěrné, dosedací, spojovací a upevňovací plochy, mezi kterými existují vzájemné 

vztahy. Počet strukturních proměnných závisí na typu a složitosti součásti a jejím 

určení, takže součást jako systém se může dělit na podsystémy nebo pouze přímo 

na prvky.  

Při provozu součásti se poškozují funkční plochy, které jsou ve styku s funkčními 

plochami jiných součástí nebo na které působí zpracovávaný materiál. Mnohé součásti 

představují vícenásobně obnovované systémy, u kterých se renovace provádí po každé 

poruše.  
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Součást jako celek i funkční plochy lze charakterizovat řadou ukazatelů, přehled 

nejběžnějších je v tabulce 2.  

Tabulka 2 Charakteristiky součástí a funkčních ploch 
 

Charakteristika součásti Charakteristika funkční plochy 
geometrický tvar 
rozměry 
funkce 
počet funkčních ploch 
materiál 
pevnost 
tuhost 
tepelné vlastnosti 

geometrický tvar  
rozměry 
fyzikálně-mechanické vlastnosti  
struktura materiálu 
kvalita povrchu  
přesnost  
korozní odolnost 
odolnost proti opotřebení  

Součást sama je podsystémem (prvkem) stroje nebo technologického procesu 

renovace. 

Technologický proces renovace je možno obecně chápat také jako souhrn vzájemně 

vázaných způsobů odstranění jednotlivých defektů. 

Při zkoumání součásti a technologického procesu renovace jako systémů je možno 

použít různé metody zkoumání systémů, např. metody teorie spolehlivosti soustav. 

Jestliže je soustava tvořena ze sériově (ve smyslu spolehlivosti) vázaných prvků 

(typický případ pro součást i pro technologický proces) a jestliže porucha kteréhokoliv 

z prvků znamená poruchu celé soustavy, je pravděpodobnost bezporuchového provozu 

soustavy rovna součinu pravděpodobnosti bezporuchového provozu všech jednotlivých 

prvků.  

Vztaženo k součásti to znamená, že se zvětšováním počtu tzv. “slabých míst“, např. 

rychle se opotřebovávajících funkčních ploch, se spolehlivost součásti snižuje. 

Při renovaci je třeba usilovat o zvýšení spolehlivosti především těchto „slabých míst“. 

Jestliže zvyšujeme spolehlivost jednotlivých funkčních ploch součásti, zvyšujeme její 

celkovou spolehlivost. 

Vztaženo k technologickému procesu renovace to znamená, že spolehlivost 

technologického procesu renovace závisí na množství operaci v procesu (což ukazuje 

na nevýhodnost zvyšování počtu operací), a na spolehlivosti každé z operací. 
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2.4 Poškození funk čních ploch, p říčiny a následky  
 

Při provozu stroje v něm probíhají pracovní, pomocné a škodlivé děje. Za pracovní 

lze považovat ty děje, které umožňují funkci stroje, jeho skupin i jednotlivých součástí. 

Za pomocné lze považovat ty děje, které napomáhají, umožňují nebo zlepšují průběh 

dějů pracovních (například chlazení a mazání). Za škodlivé lze považovat ty děje, které 

jsou důsledkem působení různých forem ztrácené energie (například mechanické, 

chemické. elektrické, elektromagnetické). Ta působí složité fyzikálně-chemické jevy, 

které mají za následek změny původních vlastností součástí a vedou tedy k jejich 

poškození a k poruchám. 

Prakticky dochází většinou k poškozeni součástí při kombinovaném působení 

různých uvedených vlivů. To má za následek vznik velmi rozmanitých poškození.  

Poškozeni (defekt) je možno definovat jako jakoukoliv odchylku od údajů 

technické dokumentace.  

Opotřebení strojních součástí (mechanických prvků strojů) se většinou pohybuje 

v rozmezí 0,01 - 0,4 mm, viz obr. 1.  

62%
12%

10%

7%

5% 3%1%

do 0,1 mm
do 0,2 mm
do 0,3 mm
do 0,4 mm
do 0,5 mm
do 0,6 mm
nad 0,6 mm

 

Obr. 1 Rozdělení opotřebených strojních součástí 
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Poškození vnějších ploch se snadno zjistí vizuálně nebo poměrně jednoduchými 

kontrolami. Poškození vnitřních ploch (trhliny, bodová koroze apod.) je třeba zjišťovat 

speciálními defektoskopickými postupy.  

Hodnocení technického stavu součástí se obvykle provádí přímou kontrolou. Je 

však možné je provést i nepřímo, s využitím způsobů a prostředků technické 

diagnostiky. 

Obvykle u součásti, chápeme-li ji jako systém, nebývá více než šest různých 

defektů jednotlivých funkčních ploch. Pravděpodobnost výskytu n defektů z m 

možných defektů lze stanovit podle binomického rozdělení, : 

 ( ) mnm
m

i
m qp

m

n
nF −

=

⋅⋅







=∑

1

 (1) 

( )nFm  pravděpodobnost výskytu m defektů z n možností 

mp  pravděpodobnost výskytu i-té ho defektu  

mnq −  pravděpodobnost, že se i-tý defekt nevyskytne 

Matematická souvislost mezi jednotlivými funkčními plochami (nebo jejich 

defekty) může být vyjádřena funkcí nebo korelačním vztahem. 

Ukazatelem korelační závislosti mezi jednotlivými funkčními plochami (nebo 

defekty) je korelační koeficient, který se stanoví následujícím postupem: 

a) stanoví se střední hodnota rozměru opotřebovávající se plochy  

 ( )
N

x
xM

N

i
i

i

∑
== 1  (2) 

ix  rozměr i-té plochy 

N velikost souboru 
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b) stanoví se rozptyl D(xi) těchto rozměrů: 

 ( )
( )( )

N

xMx
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∑
=

−
= 1

2

 (3) 

c) stanoví se směrodatná odchylka σ(xi): 

 ( ) ( )ii xDx =σ  (4) 

d) stanoví se moment 
ji XXk pro rozměry i-té a j-té plochy: 
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e) stanoví se výběrový koeficient korelace 
ji XXr mezi i-tou a j-tou plochou:  

 ( ) ( )ji

xx

xx xx

K
r ji

ji σσ ⋅
=  (6) 

Výběrový koeficient korelace ukazuje těsnost vazby mezi defekty i-té a j-té plochy. 

Jestliže je tato vazba těsná (blíží se funkční závislosti), je účelné uvažovat renovaci 

obou těchto ploch v jednom typovém technologickém postupu renovace dané součásti.  

 

 

2.5 Druhy a zp ůsoby renovace  
 

Obnovení provozuschopnosti součásti může proběhnout jak v procesu jejího 

používání, tak mimo tento proces. První případ je výjimečný; může jít například 

o vymezeni vůle třecí dvojice bez její demontáže použitím přísad do oleje, které 

způsobí vytváření povlaku na třecích plochách. Tomuto případu nebude v této práci 

věnována pozornost. 

Častější je druhý případ obnovení provozuschopnosti součásti, mimo proces 

provozního využívání součástí, tedy s dlouhodobějším přerušením jejího provozu. 
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Podle druhů defektů součástí a jejich následků lze rozlišit následující druhy 

renovace:  

� renovace rozměru součásti (provádí se různými způsoby nanášení materiálu 

a tvářením součástí), 

� renovace fyzikálně-mechanických vlastností (provádí se např. nanášením 

různých vrstev, mechanickým i tepelným zpracováním aj.), 

� renovace struktury materiálu součástí (provádí se nejčastěji tepelným nebo 

chemicko-tepelným zpracováním), 

� renovace geometrického tvaru součástí (provádí se v závislosti na druhu defektu 

opracováním, rovnáním aj.), 

� renovace vlastnosti povrchu (provádí se mechanickým opracováním. čištěním, 

nanášením vrstev aj.),  

� renovace pevnosti součástí (provádí se svařováním, tepelným nebo 

mechanickým zpracováním aj.), 

� renovace tuhosti součásti (provádí se svařováním, tepelným zpracováním, 

nanášením vrstev aj.), 

� renovace těsnosti součásti (provádí se svařováním nanášením polymerních 

kompozitu, lepením, tmelením aj.). 

Prakticky se při renovaci současně odstraňuje několik uvedených následků defektů, 

proces renovace tedy má komplexní charakter.  

V technologickém postupu renovace součástí se používají rozmanité procesy, např. 

svařovací, metalurgické, elektrochemické. elektrofyzikální, obráběcí atd. Tyto procesy 

představují hlavní operaci v technologickém postupu renovace. Lze podle nich rozlišit 

řadu způsobů renovace, například: 

1) Svařování a navařování 

� tavné → obloukem, plamenem, plazmou, elektrostruskové, indukční, 

termitem, elektronovým paprskem. laserem, 

� tlakové → odporové, třením, vysokofrekvenční, difusní,  

2) Lití 
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3) Pájeni  

� tvrdé, 

� měkké, 

4) Napékání → elektroimpulsní, indukční, magnetoimpulsní 

5) Termické stříkání → plynové, obloukové, plazmové, detonační, elektroimpulsní, 

6) Pokovování 

� elektrolytické, 

� chemické, 

� napařováním, 

7) Plátování 

8) Lepení 

9) Obrábění 

� Třískové 

� ostatní → mechanicky, tepelně, chemicko-tepelně, elektrochemický, 

elektrofyzikálně, elektromechanický, termomechanický, 

10) Tváření 

� povrchové, 

� objemové. 

Renovace součástí jako obor činnosti se stále vyvíjí tak, jak se vyvíjejí vhodné 

použitelné technologie a materiály. To je jeden z důvodů, proč se dosud zcela neustálila 

terminologie ani není jednotná, všeobecně užívaná klasifikace renovačních způsobů.  

Další možná klasifikace renovačních technologií, provedená podle hlavní operace 

technologického postupu, je tato:  

� Renovace opotřebených součástí opracováním na opravné rozměry 
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� Renovace opotřebených součástí na původní rozměry: 

• navařováním, 

• galvanizací, 

• tvářením, 

• nanášením plastů a kompozitu, 

• pomocí lepidel, 

• pomoci tmelů, 

• ostatními způsoby, 

� Renovace deformovaných součástí 

� Renovace součástí s trhlinami a lomy  

� Renovace jinak poškozených součástí. 

Dále bude věnována pozornost jen hlavním operacím technologického postupu. 

Je však třeba mít neustále na paměti, že technologický postup renovace obsahuje ještě 

celou řadu dalších operaci, které mají pro celkový výsledek stejný vyznám jako operace 

hlavní a že i v renovaci platí že výsledná úroveň je dána úrovní nejslabšího článku. 

Proto nelze některou z operaci technologického postupu považovat za méně 

významnou nebo nedůležitou. Technologická kázeň je i v renovaci naprosto 

samozřejmý předpoklad a nezbytný požadavek.  
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2.6 Renovace sou části z hlediska úspor kov ů 
 

Renovace součástí je jednou z možností jak zlepšit využívání materiálů a tím 

nepřímo snížit spotřebu. To vyplývá z těchto skutečností: 

Průměrná bilance černých kovů je následující:  

Každých 100 t kovu v podobě výchozí vsázkové suroviny v hutním průmyslu 

obsahuje: 

� 46,5 t kovu v druhotných surovinách (šrotu) 

� 53,5 t  kovu v rudě.  

Výtěžnost kovu v hutích je asi 70 % (69,8 t hutního materiálu z uvedených 100 t 

vsázkového kovu).  

Ze ztrát při tom činí 

� 22,5 % vratné ztráty, tj. kov, který přichází znovu na přetavení v podobě 

druhotných surovin  

� 7,7 % činí nevratné ztráty (propal, kov ztracený ve strusce). 

Získaných 70 t hutního materiálu se rozděluje takto:  

� 41,2 t (59 %) spotřebovává strojírenství, 

� 19,3 t (28 %) spotřebovává stavebnictví  

� 9,3 t (13 %) se spotřebovává v opravárenství. 

Ve strojírenství tj. z 41,2 t hutních výrobků vznikne:  

�  31,2 t (78%) strojírenských výrobků.  

� 8 t (19,5%) vratné ztráty kovu (třísky, odřezky apod.)  

� 1 t (2,5%) nevratné ztráty (okuje apod.)  

 Strojírenské výrobky mají různou dobu používání do jejich sešrotování. Za tu dobu 

část kovu zkoroduje a část se nenávratně ztratí (opotřebením apod.).  
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V opravárenství se využívá z celkových 9,3 t kovu  

� 6,3 t (68%) ve formě náhradních dílů, 

� 2,5 t (27%) tvoří kovový odpad, který jde znovu do hutního zpracování,  

� 0,5 t zbytek se nenávratně ztrácí (propal, okuje apod.). 

Při sledování pohybu kovů je třeba brát také v úvahu, že při pohybu kovu 

od výchozí suroviny směrem k hotovému výrobku se jeho hodnota zvyšuje, protože 

vzrůstá množství vložené práce. Považujeme-li hodnotu 1 tuny výchozí vsázkové 

suroviny za jednotku, potom hodnota 1 t hutních výrobků (ingoty, vývalky, plechy) činí 

2 jednotky. Hodnota 1 t hotových strojních součástí a skupin činí 5 jednotek a hodnota 

1 t hotových strojů činí 10 jednotek. Možné zdroje úspor kovů vyplynou při srovnání 

získávání náhradních dílů bud‘ jejich novou výrobou nebo renovací. Toto srovnání je 

znázorněno na obr. 2. Úspory vznikají v důsledku rozdílných ztrát kovu obou způsobů.  

 

 
 

Obr. 2 Schéma možného získávání náhradních dílů 
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Podle schéma na obr. 2 můžeme obecně vyjádřit absolutní úsporu kovů, které je 

v národním hospodářství dosáhnout používáním výhodnější varianty získávání 

náhradních dílů, takto:  

 ( ) ( )rrshM ZMZZE +−+=  (7) 

Kde 

EM absolutní úspora kovů 

Zh hmotnost kovu ztraceného při hutní výrobě 

Zs hmotnost kovu ztraceného při strojírenské výrobě 

Mr hmotnost kovu spotřebovaného při renovaci 

Zr hmotnost kovu ztraceného při renovaci 

Definujeme-li součinitele využití kovu jako poměr hmotnosti kovu na výstupu 

ku hmotnosti kovu na vstupu, můžeme vyjádřit jednotlivé členy vztahu pomocí těchto 

součinitelů. Po úpravách dospějeme ke vztahu  

 ( ) ( ) ( )rrshM kMMkkME −⋅+−⋅−= 11  (8) 

Kde  

M  hmotnost poškozených součástí vhodných k renovaci 

kh  součinitel využití kovu při hutní výrobě 

ks  součinitel využití kovu při strojírenské výrobě 

kr  součinitel využití kovu při renovaci 

Vztah umožňuje vyčíslit úspory kovu, které vzniknou za daných podmínek 

v důsledku  použití renovace poškozených součásti místo jejich nové výroby. Vztah lze 

rovněž použít pro stanoveni mezní možné spotřeby nebo ke stanovení maximálně 

přípustných ztrát kovu při renovaci. 
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2.7 Jakost renovovaných sou částí  
 

Ve vztahu k renovované součásti je jakost možno chápat jako komplexní vlastnost, 

která je dána schopností součásti plnit požadavky uživatele za optimálních 

ekonomických podmínek. 

Významnější ukazatele, použitelné při hodnocení jakosti renovovaných součástí 

jsou v tabulce 3. 

Tabulka 3 Ukazatele pro hodnocení jakosti 
 

Vlastnost Komplexní ukazatele  Dílčí ukazatele  

Funkčnost Funkční zaměnitelnost  Tvar a rozměry  

Vlastnosti funkčních povrchů  

Fyzikálně-mechanické vlastnosti  

Hmotnost a vyváženost  
Bezporuchovost  Pravděpodobnost bezporuchového provozu  

Střední doba provozu do poruchy  

Střední doba provozu mezi poruchami  
Životnost Střední technický život  

Gamma-procentní technický život 
Opravitelnost Střední pracnost renovace 

Spolehlivost 

Skladovatelnost Střední možná doba skladování 

Opravitelnost  Střední pracnost renovace 

Opakovatelnost 
renovace 

 

Technologičnost 

 

Nákladnost renovace   

Bezpečnost Bezporuchovost Pravděpodobnost bezporuchové provozu 
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Funkčnost strojní součástí může být vyjádřena „funkční zaměnitelností“. Tu lze 

chápat takto: Při renovaci se mohou částečně změnit původní vlastnosti součásti. 

Například materiál jednotlivých funkčních ploch má jiné složení v důsledku 

navařování, povlakování apod., změnit se mohou i další vlastnosti součásti (rozměry, 

drsnost povrchu, tvrdost atd.) Z tohoto pohledu se tedy pojem „zaměnitelnost“ rozlišuje 

a zahrnuje nejen rozměrovou zaměnitelnost, ale také zaměnitelnost z hlediska dalších 

vlastností, které mají vliv jak na provozní vlastnosti samotných součástí, tak i skupin 

ve kterých jsou renovované součásti zamontovány. Různé technologie renovace mohou 

znamenat i různé vlastnosti součásti a proto je třeba při hodnoceni jejich jakosti 

přihlížet ne pouze k rozměrové zaměnitelnosti, ale k funkční zaměnitelnosti chápané 

tímto způsobem. Proto je také možno, nebo nutno, stanovovat přípustné tolerance 

dílčích ukazatelů (např. drsnosti povrchu, úrovně zbytkového pnutí, tvrdosti, pevnosti, 

tuhosti, únavové pevnosti, adheze povlaků, rovnoměrnosti struktury atd.) podobně jako 

u rozměrů.  

Spolehlivost strojní součásti je obecná komplexní vlastnost, spočívající 

ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování stanovených provozních 

parametrů v daných mezích a v čase podle stanovených technických podmínek. Je to 

vlastnost komplexní, která podle určení součásti a podmínek jejího provozu může 

zahrnovat například bezporuchovost, životnost, opravitelnost, skladovatelnost atd., a to 

bud‘ jednotlivě nebo v kombinacích.  

Bezporuchovost součásti je její schopnost plnit nepřetržitě požadované funkce 

po stanovenou dobu za stanovených podmínek. Při hodnocení bezporuchovosti lze 

součásti rozdělit do dvou skupin podle charakteru jejich poškozování: 

� Součásti, u nichž poškození plynule narůstá s dobou provozu (většinou jde 

o narůstající opotřebení).  

� Součásti, u nichž poškození má náhodný náhlý charakter v podstatě bez 

závislosti na době provozu (většinou jde o lomy a trhliny nebo o následky 

jiných poruch). 
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Z jiného pohledu lze součásti při hodnoceni jejich bezporuchovosti rozdělit na:  

� Součásti neobnovované, tj. takové, které se po vzniku defektu vyřazují 

do šrotu. 

� Součásti obnovované (renovované). 

Je zřejmé, že bezporuchovost součástí se mění dobou jejich provozu. Mírou 

bezporuchovosti může být pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t), která 

je funkcí doby provozu. Může být konkrétně vyjádřena buď jako funkce nebo jako 

číselná hodnota (tj. hodnota funkce R(t) pro daný interval t). 

Mírou bezporuchovosti u součásti neobnovovaných může být střední doba provozu 

do poruchy. Ta se stanoví jako aritmetický průměr dob provozu součástí sledovaného 

souboru do poruchy.  

Mírou bezporuchovosti u součásti obnovovaných může být střední doba provozu 

mezi poruchami. Ta se stanoví jako aritmetický průměr ze všech dob provozu mezi 

poruchami všech součástí sledovaného souboru za určité období. 

Životnost součásti je schopnost součásti plnit požadované funkce do dosažení 

mezního stavu při stanoveném systému údržby a oprav (renovací). Mírou životnosti 

může být technický život. Podle délky technického života lze součásti rozdělit takto:  

� Součásti, jejichž technický život do poruchy t je menší než doba provozu stroje 

do mezního stavu Tm, tj. t < Tm.  

� Součásti, jejichž technický život do poruchy t je roven době provozu stroje 

do mezního stavu Tm, tj. t = Tm. Zde se většinou jedna o případy, kdy dosažení 

mezního stavu stroje je způsobeno právě defektem dané součásti.  

� Součásti, jejichž technický život do poruchy t je větší než doba provozu stroje 

do mezního stavu Tm, t > Tm. 

Součásti prvé skupiny se obnovují při běžných opravách stroje. Součásti druhé 

skupiny se obnovuji při generální opravě stroje (jestliže dosažení mezního stavu stroje 

znamená jeho generální opravu). Součásti třetí skupiny, pro které platí t = k.Tm (kde 

k je celé kladné číslo) se opětovně použijí bez zásahu, ostatní se obnovují při dalším 
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provozu stroje po jeho generální opravě opět jako součásti některé z uvedených skupin. 

Je však zřejmé, že tato problematika velmi úzce souvisí s ekonomikou a že musí být 

předmětem optimalizace. Tento problém bude řešen dále.  

Opravitelnost součásti je vlastnost, spočívající v možnosti odstraňování poruch 

(defektů) renovací. Mírou opravitelnosti součásti s charakterem dílčího ukazatele může 

být např. střední pracnost renovace tr, tj.  

 ∑
=

=
K

i
rir t

K
t

1

1
 (9) 

Kde 

Kr počet renovací během provozu souboru součástí 

tri pracnost i-té renovace 

Skladovatelnost součásti je vlastnost, spočívající v možnosti skladovat popř. 

přepravovat součást za stanovených podmínek při zachování jejich vlastností 

ve stanovených mezích. Mírou skladovatelnosti součásti může být střední možná doba 

skladování.  

Technologičnost součásti z hlediska renovace je vlastnost, projevující se 

v přizpůsobení její konstrukce požadavkům na kvalitní, energeticky, materiálově 

a pracovně nenáročnou realizaci renovace.  

Mírou technologičnosti renovované součásti mohou být pracnost a náklady 

renovace. Technologičnost renovovaných součástí se projevuje také v náročnosti 

na prostředky a práci při opakované renovaci. Ukazatelem technologičnosti 

renovovaných součásti z pohledu zvýšení jejich celkového života je opravitelnost 

a opakovatelnost renovace. 

� Použití materiálů, které dovolují renovovat součást na původní nebo opravné 

rozměry, 

� Zachování základních ploch, chráněných před poškozením, jako např. středicí 

důlky. základny pro upnutí apod., 

� použití výměnných prvků na rychle se opotřebovávající plochy atd. 
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Každý způsob renovace součásti přináší další specifické vlivy, které působí 

na možnost a účelnost opakování renovace. Například součást renovovaná tvářením 

často nemá dostatečnou zásobu materiálu pro další opakování tohoto způsobu (potřebný 

materiál je nutno doplnit např. navařením.) 

Bezpečnost užití je schopnost součásti plnit požadované funkce aniž by byla 

ohrožena bezpečnost osob, popř. životní prostředí. U některých součástí je tato 

vlastnost prioritní, např. u součástí řízení vozidel, brzd, výtahu apod. Mírou bezpečnosti 

může být pravděpodobnost bezporuchového provozu.  

Pro hodnocení jakosti renovovaných součástí mohou být použity i jiné než uvedené 

ukazatele, podle konkrétní situace. Například estetičnost, vyjádřená vnějším vzhledem 

součástí, může ovlivnit rozhodování zákazníka jak v kladném, tak záporném smyslu. 

Uvedené ukazatele pro hodnocení jakosti renovovaných součástí je třeba brát 

v úvahu při návrzích technologického postupu renovace součástí, při rozhodováni, zda 

konkrétní součást renovovat, či ne i při každém jiném rozhodování v této souvislosti.  

 

 

2.8 Systém řízení jakosti renovovaných sou částí 
 

Řízeni jakosti musí zahrnovat všechna stadia renovace, počínaje návrhem 

technologie, přes jeho realizaci, až k provozu renovovaných součástí. Sem je nutno 

zahrnout i všechny pomocné procesy, jako je technická příprava výroby, skladování 

a doprava součástí, sběr poškozených součástí atd.  

Základní možnosti přímého ovlivňování jakosti renovovaných součástí jsou 

především v jednotlivých operacích technologického postupu, tj. v použitých 

materiálech, zařízení, parametrech, přípravcích, technologické kázni atd.  

V etapě provozního využívání je třeba pečovat nejen o udržování jednotlivých 

vlastností, ale také o získávání a zpracovávání údajů o provozu součástí, což je 

důležitou zpětnou vazbou působící na výrobní etapy vytváření jakosti.  
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Pozornost při ovlivňování jakosti je třeba věnovat nejen přímým možnostem, ať už 

ve sféře výrobní nebo provozní, ale také celému systému tohoto řízeni. To vše s cílem 

racionálního ovlivňování jakosti renovovaných součástí.  

 

 

2.9 Modernizace a zpev ňování sou částí 
 

Analogicky jako u celých strojů se někdy i u strojních součástí hovoří o jejich 

„modernizaci“. Tím jsou chápány takové případy, kdy vybrané vlastnosti součásti mají 

vyšší úroveň než tytéž vlastnosti průměrné nové součásti téhož druhu. Jinak řečeno, 

kdy je jakost „modernizovaných součástí“ vyšší než součástí nových. Důsledkem toho 

může být řada příznivých efektů, například snížení potřeby náhradních dílů, sníženi 

počtu oprav, snížení potřeby energie apod.  

V odborné literatuře je někdy používán termín „zpevňování součástí“. Rozumí se 

jím taková úprava součástí, velmi často spojená s jejich renovací, která zlepšuje 

vlastnosti funkčních povrchů pro dané provozní podmínky. Ve svých důsledcích se 

tedy jedná o stejná opatření, která byla výše označena jako „modernizace“ součástí. 

Proto lze považovat termíny „ zpevňování“ a „modernizace“ součástí za ekvivalentní.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že by bylo možno rozlišovat termíny „renovace“, 

„modernizace“ a „zpevňování součástí“. Protože však je obsah těchto termínů velmi 

blízký, lze jak „modernizaci“, tak „zpevňováni“ součástí, chápané uvedeným 

způsobem, považovat za zvláštní případy renovace a zahrnout je pod tento širší a vžitý 

pojem.  
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2.10 Strategie renovace sou částí 
 

V aplikaci na oblast renovace součásti lze pojem „strategie“ definovat  jako 

stanovení optimálního okamžiku, rozsahu, a při větším sortimentu možnosti i jako 

volbu nejvhodnější technologie renovace (volbu renovační metody). 

Z hlediska terminologie spolehlivosti je strojní součást, určená k renovaci, chápána 

jako opravovaný technický objekt. Cíle výše zmíněného strategického rozhodování, tj. 

řešení několika optimalizačních problémů, kde jde o získání resp. maximalizaci 

ekonomického efektu, lze v obecné rovině ztotožnit s cíli a postupy pro stanovení 

a posuzování optimální úrovně jakosti technických objektů. Pod tímto pojmem se 

u technického objektu rozumí souhrn projevů jeho užitných vlastností a výrobních 

a provozních nákladů, takže optimální jakost je komplexní vlastnost, vyjádřená 

schopností objektu plnit požadavky za optimálních ekonomických podmínek. Strategie 

renovace řeší tedy současně několik významných problémů: 

� problém technicko-ekonomické efektivnosti (zda je renovace vůbec účelná),  

� problém optimalizace technického života nové i renovované součásti,  

� problém optimalizace ukazatele technického stavu pro obnovu (normativu 

diagnostického signálu).
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3. Demontáž d ůlního stroje 
 

Po vyřazení stroje z provozu je ho možno po předběžném očistění hrubých nečistot 

rozložit na jednotlivé stavební uzly, které jsou vhodné pro dopravu. Musíme 

rozšroubovat šroubové spoje, když jsou šrouby poškozený, můžeme je upálit, když nám 

to dovolují provozní podmínky. Tím se usnadní doprava na místo kde bude probíhat 

celková diagnóza renovovaného stroje. Jestliže ještě nebylo rozhodnuto o renovaci, 

můžou být samostatné uzly umístění na skladce. 

Před samotnou demontáží provedeme venku nebo ve stanoveném prostoru na dílně 

preciznější očištění od nečistot. Dále jsou jednotlivé částí očištění (omyty) v zařízení 

s tlakovou vodou . Následuje demontáž na jednotlivé strojní součástí.  

Již předem je stanoveno, které díly vzhledem k dřívějším zkušenostem z praxe se 

budou nahrazovat novými. Na řadu přichází kontrola dílu o kterých se uvažuje, 

že budou použity k renovaci. Díky nálezu určíme rozsah renovace. Zjistíme vizuálně 

stav poškození eventuelní praskliny, deformace aj. Díly určené k renovaci se opravuji, 

díly nevhodné k renovaci se vyhazují do šrotu a nahrazují se novými. 

Renovované a vyměněné nové součásti se montují dohromady. Nejprve 

po jednotlivých uzlech a poté samotné uzly se smontuji dohromady. Po kompletaci 

stroje dohromady dochází k odzkoušení provozuschopnosti a když je vše v bezvadném 

stavu dochází k přejímce stroje zákazníkem. 

 Dále zaleží na uzavřené smlouvě co následuje. Buď se stroj po přejímce rozebere 

na jednotlivé uzly, nebo se kombajn celý ve smontovaném stavu naloží 

viz. obr. 3 na následující strance a převáží se k zákazníkovy na místo určení 
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a) b) 

  
c) d) 

Obr. 3 Nakládaní razícího kombajnu AM50/132/VAB
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4. Technologický postup renovace jednotlivých uzl ů 

 

Renovace je velmi specifická záležitost. Dopředu přesně nevíme, které operace 

budeme muset při renovaci provést.Vše zjistíme až po provedení nálezu. Nevhodné 

součásti jsou vyřazeny a součásti, určené k renovaci, převezeny do renovační dílny. Je 

– li dosti těžké rozhodnout, má –li se součást vyřadit nebo renovovat (vzhledem 

k současné technice oprav vybavení renovační dílny), řídi se tato otázka hospodárností. 

Mnohdy bývá účelnější a hospodárnější součást neopravovat a vyměnit ji za novou. 

Technologie oprav důlních strojů se od všeobecné technologie neodlišuje nějakými 

zvláštnostmi. Je zde jen rozdíl v konstrukci těchto strojů, ve tvarech a v rozměrech 

součástí a v jakosti materiálu, používaných pro důlní stroje. Všeobecné schéma 

technologie oprav důlních strojů je toto: 

� Demontáž 

� Očištění a mytí 

� Kontrola, třídění a doplnění 

� Dílny a opravny (zámečnická a mechanická dílna, kovárna, kalírna, 

svařovna apod.) 

� Kontrola 

� Montáž 

� Kontrola a odevzdání stroje 

Velký důraz je třeba klást na technickou kontrolu. 
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5. Montáž a uvedení stroje do činnosti 
 

5.1 Všeobecné pokyny:  
 

Jestliže není možná přeprava stroje k místu nasazení (důlní staveniště) 

ve smontovaném stavu, pak je možno stroj rozložit na jednotlivé stavební uzly. 

Při demontáži elektrického vybavení by neměly být kabely odsvorkovány 

v elektroskříni ale na motorech, v ovládacím panelu. Přitom je nutno dbát na to, 

aby nalepené štítky označení svorek nebyly poškozeny. 

� Je nutno pečlivě dodržovat dále uvedené pokyny pro montáž. 

� Šrouby a drobné součásti je vhodné umístit do vhodných přepravních beden, 

aby se zabránilo jejich ztrátě. 

� Hadice, potrubí, závity atd. je nutno pečlivě uzavřít, aby se zabránilo vniknutí 

nečistoty. 

� Při přepravě součástí je nutno dbát na to, aby nedocházelo k poškozením 

zejména na styčných plochách. 

� Plochy dílů, které mají být vzájemně spojeny, musí být čisté a nepoškozené. 

K ochraně proti korozi by měly být před šroubováním lehce namazány tukem. 

� Závity a šrouby se očistí trichlorethylenem nebo podobným prostředkem. 

� Montáž hydraulických trubek a hadic.  

• Aby byl zabezpečen bezvadný chod hydraulického systému stroje, je 

základním předpokladem, že se při montáži bude pracovat s nejúzkostlivější 

čistotou.  Všechny spoje, trubky, hadice musí být naprosto čisté. Hadice je 

nutno namontovat tak, aby jimi bylo možno volně pohybovat. Nesmí být 

v žádném případě po utažení tuhé.  

• Šroubové spoje je třeba dotáhnout plynule, ale v žádném případě 

ne nadměrnou silou.  

� Zapojení elektromotorů a reflektorů.  

• Na všech kabelech elektrického vedení jsou uvedena označení svorek, 

ke kterým mají být připojeny. Zapojení přípojek je třeba provádět 

s potřebnou pečlivostí při dodržování platných bezpečnostních předpisů.  
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• Plochy u připojovacích skříní motorů, elektroskříně na ovládacím panelu se 

před sešroubováním lehce potřou tukem na ochranu proti korozi. 

 

 

5.2 Příprava stroje do provozu  
 

Po kompletním smontování stroje je třeba provést před uvedením do provozu tyto 

práce: 

� Naplnění převodovek olejem 

� Promazání celého stroje 

� Naplnění hydraulické nádrže vhodnou hydraulickou kapalinou 

� Naplnění chladícího systému 

� Provést připojení elektřiny ke stroji. Směr otáčení a objem čerpaný 

hydraulickým čerpadlem i nastavení tlaků vymezujících ventilů a škrtících 

zpětných ventilů přezkoušet a hydraulický systém odvzdušnit 

� Přezkoušet směr otáčení všech motorů. 

� Přezkoušet el. napětí na stroji. 

 

 

5.3 Uvedení stroje do provozu 
 

� Splněním výše uvedených pokynu je stroj přípraven k provozu 

� Stroj smí být uveden do provozu pouze k tomu oprávněnými pracovníky, řádně 

proškolenými 

� Před zapojením stroje se musí obsluhující pracovník ubezpečit, že se nikdo 

nenachází v nebezpečných místech stroje  

� Během provozu stroje je zakázaný pobyt v nebezpečných místech. 
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6. Aplikace obecných postup ů na konkrétní d ůlní stroj 
 
 

6.1 Výběr důlního stroje 
 

Jako konkrétní důlní stroj, který budu aplikovat na obecné postupy jsem si zvolil 

razicí kombajn AM50/132/VAB. Doba životnosti renovovaného stroje je zhruba 3-4 

roky. Kombajn se používá k ražení chodeb v podzemí. Po dokončení práce důlního díla 

prochází kombajn hodnocením provozuschopností stavu jednotlivých uzlů. Následují 

případné opravy nebo výměny uzlů před nasazením do další akce.  

Naše firma se mimo jiné zabývá renovaci tohoto stroje a jeho montážních celků – 

uzlů. Během renovaci se dočkal i renovace morální tzv. modernizace. Např. byla 

zvýšena výkonnost tohoto stroje, výměnou elektromotoru o výkonnosti 100 kW 

za elektromotory o výkonu 132 kW. Zvýšením výkonu se řešila i stabilita stroje. Ta se 

řešila rozšířením housenic. Housenice o šířce 500 mm byla rozšířena na 530 mm čímž 

se zvýšila styčná plocha mezi strojem a pošvou, což zajišťuje větší stabilitu při razicích 

pracích. Dále byla jedna stabilizační vzpěra nahrazena dvěma stabilizačními vzpěrami. 

Právě při renovacích jsou možností jak můžeme zabránit morálnímu stárnutí strojů. 

Kombajn AM 50/1 32/VAB je sestaven z následujících montážních celků - uzlů viz 

obr. 4 na následující stránce. 
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Obr. 4 Popis uzlů razicího kombajnu AM/132/VAB: 1 – výložník, 2 – rozpojovací 
ústrojí, 3 – otoč, 4 – nakládací zařízení, 5 – hřeblový dopravník, 6 – rám podvozku 

a stabilizačních vzpěr, 7 – pásový podvozek a pohon pojezdu, 8 – elektrické 
zařízení, 9 – olejová nádrž s hydromotorem, 10 – ovládací stanoviště 

6.2 Demontáž stroje 
 

Stroj je většinou demontován na jednotlivé montážní celky kvůli lepší dopravě 

z dolů na povrch. Po skončení životnosti stroje přichází rozhodovaní o renovaci. 

Při samotné renovaci dochází k obnovení provozuschopnosti a modernizaci stroje.  

Po přijetí montážních celků se dále postupuje podle technologického postupu. 

 
 

6.3 Technologický postup renovace jednotlivých uzl ů 
 

Dále bude věnována pozornost jen hlavním operacím technologického postupu. 

Je však třeba mít neustále na paměti, že technologický postup renovace obsahuje ještě 

celou řadu dalších operaci, které mají pro celkový výsledek stejný vyznám jako operace 

hlavní. 
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Technologické postupy jednotlivých uzlů mají operace, které se vesměs opakuji. 

Proto popíší renovaci otáčecího zařízení (tzv. otoče) jako vzorový příklad.  

� V prvé řadě provedeme kompletní čištění otoče tlakovou vodou 

v hydromonitoru, můžeme také i tryskat, vše zaleží na rozsahu znečištění. 

� Následuje demontáž kompletní otoče na jednotlivé položky včetně pálení 

a nahřívání. Rozlisování dílů dle potřeby. 

� Čištění všech demontovaných součástí v hydromatu včetně ručního 

dočištění. 

� Provedeme nález k určení rozsahu renovace, zjistíme vizuálně stav 

poškození (praskliny, deformace aj.), proměříme důležité rozměry, průměry, 

závity aj. – vadné označíme barevně.  

� Zkontrolujeme shodnost přistaveného provedení s výkresovou dokumentací.  

� Prořežeme zavity, vadné označíme barevně.  

� Upneme na horizontku a provedeme operace dle konkrétního 

technologického postupu a výkresové dokumentace. 

� Odvrtáme otvory, případně vadné závity pro návar (barevně označené). 

� Provádíme navařovaní dle potřeby konkrétních úprav. 

� Poté znova upneme na horizontku a vyvrtáváme, opracováváme, hrubujeme, 

popřípadě vrtáme a řežeme vyvařené závity. 

� Odjehlime, řežeme zbylé závity 

� Příprava dílů k montáži, zámečnické úpravy provádíme u montáže 

� Montáž kompletní otoče 

� Nátěr, 1x základní a 1x vrchní barevný odstín upřesní zákazník.Vrchní nátěr 

provést až po montáži, jinak pouze v případě samotného odvádění. 

Opracované plochy chránit, po nátěru konzervovat olejem. 

� Po každé provedené operaci by měla následovat kontrola operace. 

Technologická kázeň je i v renovaci naprosto samozřejmý předpoklad a nezbytný 

požadavek.  
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Otáčecí zařízení před a po renovaci viz obr. 5 a obr. 6. 

 

Obr. 5 Otáčecí zařízení před renovací 
 

 

Obr. 6 Otáčecí zařízení po renovaci 

Dále nastává situace kdy už dopředu víme, že dány uzel nebo i různé součástí 

nebudeme vůbec renovovat. Jedná se o hydraulické vybavení kde použijeme jenom 

stávající nádrž na hydraulický olej, která se vyčisti a odzkouší se její těsnost. Ostatní 

hydraulické zařízení se dodává nové. Důvodem je nárok na čistotu v hydraulickém 

okruhu. Nová se dodává i elektroinstalace.  
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6.4 Montáž a uvedení razícího kombajnu AM50/132/VAB  do 
činnosti 
 
 
Všeobecné pokyny: 

Jestliže není možná přeprava stroje k místu nasazení (důlní staveniště) 

ve smontovaném stavu, pak je možno s ohledem na jednoduchou konstrukci stroje, 

rychle stroj rozložit na jednotlivé stavební uzly. 

Při demontáži elektrického vybavení by neměly být kabely odsvorkovány 

v elektroskříni ale na motorech, v ovládacím panelu. Přitom je nutno dbát na to, 

aby nalepené štítky označení svorek nebyly poškozeny. 

Šrouby a drobné součásti je vhodné umístit do vhodných přepravních beden, aby se 

zabránilo jejich ztrátě. 

Hadice, potrubí, závity atd. je nutno pečlivě uzavřít, aby se zabránilo vniknutí 

nečistoty. 

Při přepravě součástí je nutno dbát na to, aby nedocházelo k poškozením zejména 

na styčných plochách. 

Příprava místa montáže: 

Aby byla zabezpečena hladká montáž stroje, mělo by být připraveno stanoviště 

montáže tak, jak je uvedeno na obr.7. na následující stránce. 

Jednotlivé díly je nutno dopravit na pracoviště v daném pořadí a uložit. 



Bakalářská práce 

 - - 41 - - 

Obr. 7 Sled dopravy dílů na pracoviště 1 – rozpojovací ústrojí, 2 – nakládací 
ústrojí, 3 – otoč,4 – pásový podvozek, 5 – stabilizační vzpěra 

 

Prostor, ve kterém je montáž prováděna, musí být bezpodmínečně rovný a v případě 

potřeby vyložen dřevěnými pražci nebo fošnami. Pro usnadnění práce a ke zkrácení 

doby montáže je výhodné, jestliže je po celé délce montážního prostoru upevněna 

kolejnice, na kterou je možno zavěsit na válečcích kladkostroje. Kladkostroje, které 

budou používány by měly být elektrické nebo pneumatické. 

Je nutné připravit dostatečné množství montážních řetězů a ocelových lan. 

Je nutné se také postarat o dokonalé osvětlení montážního stanoviště. 

Kontrola šroubových spojů:  

� Plochy dílů, které mají být vzájemně spojeny, musí být čisté a nepoškozené. 

K ochraně proti korozi by měly být před šroubováním lehce namazány tukem. 

� Závity a šrouby se očistí trichlorethylenem nebo podobným prostředkem. 

� Veškeré šrouby musí být dotaženy podle utahovacích momentů uvedených 

v návodu. Momentové klíče se nachází v příslušenství stroje. 

� K zabezpečení šroubů proti povolení se použije pro tento účel předepsaný typ 

přípravku „Loctite“. 
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� Lepidlo „Loctite“ se nanáší na závity šroubů stejnoměrně případně u šroubů 

s hlavou na závity příslušného otvoru. 

� Je nutno pečlivě dodržovat dále uvedené pokyny pro montáž. 

Postup montáže: 

� Jako první se ustaví přesně paralelně k sobě oba díly rámu a volně se sešroubují 

s zadní opěrou. Lepidlo „Loctite“ se ještě nepoužije a spojovací šrouby smí být 

utaženy jen lehce.  

� V případě, že motory pojezdu byly z přepravních důvodů demontovány, pak je 

nutno je namontovat na převodovky pojezdu ještě před smontováním bočních 

dílů rámu s zadní opěrou.  

� Jako další se nasadí otoč. Také zde se nejdříve nepoužívá žádné lepidlo 

„Loctite“ a všechny šrouby se utahují stejnoměrně a lehce a opracované plochy 

dílů po celé délce plně vzájemně dosedají. V závěru se všechny šrouby 

dotáhnou s předepsaným utahovacím momentem. 

� Nasadit můstek rámu a sešroubovat. 

� Zabudovat olejovou nádrž, elektroskříň a ovládací panel.  

� Namontovat nakládací zařízení. 

• Jestliže byly za účelem přepravy demontovány závěsy radlice, je třeba dbát 

při opětném namontování na to, aby všechny plochy dílců byly zcela čisté 

a bez jakýchkoliv poškození. Případné otlaky nebo poškození je nutno 

opravit. 

• Šrouby musí být nejdříve lehce dotahovány, vždy střídavě čelní a spodní 

případně boční až všechny 3 plochy dílce plně dosedají.Potom je třeba - 

znovu střídavě - šrouby dotáhnout na plný předepsaný moment. 

• Nejsou-li předcházející pokyny pečlivě dodržovány, nastává nebezpečí, 

že se závěsy radlice za určitých okolností během provozu uvolní. Při novém 

upevňování radlice by bylo nutno znovu demontovat kompletní nakládací 

zařízení. 

� Zabudování hřeblového dopravníku. 

• Před zasunutím dopravníku je nutno nasadit nakládací klepeta. Jejich 

vzájemné postavení musí být přesazeno o 180°. Maximální přípustná 

úchylka se rovná ± 8°. Přitom je nutno dbát současně na to, aby se nacházely 
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také zářezy zubové spojky u obou převodovek klepet přesně ve směru 

zasouvání hřeblového dopravníku. Aby se toto dosáhlo, tzn. jak nakládací 

klepeta, tak zářezy zubových spojek musí být ve správné poloze.  Podle 

okolností je nutné nakládacími klepety vícekrát pootočit. 

• Otočení nakládacího klepeta odpovídá 3,21 otáček zubové spojky. Tomu 

odpovídá změna polohy zářezu spojky proti výchozímu postavení, 

při každém otočení nakládacího ramene o 0,21 otáčky ‚ odpovídá cca 76°. 

• Také zuby spojek na vratné hřídeli hřeblového dopravníku se musí nacházet 

ve stejné poloze, t.j. ve směru zasouvání dopravníku. Dopravník je nutno 

upevnit přesně ve středu nakládacího stolu tak, aby zuby spojek na obou 

stranách byly stejně hluboko v záběru. 

• Vzdálenost „x“ měřená od hrany krytu nakládací převodovky až k bočnímu 

dopravníku musí být na obou stranách stejná.  

• Kdyby později v provozu došlo za určitých okolností k uvolnění spojení, je 

třeba přitáhnout obě spojovací matky o stejnou hodnotu, aby středění 

dopravníku zůstalo zachováno. Spojovací matky je třeba utáhnout, je však 

nutné se vyvarovat použití nadměrné síly, protože se jinak bočnice 

dopravníku prohnou dovnitř a v důsledku toho dochází k otěru 

v „labyrintech“ vratné hřídele. 

• Nutno zkontrolovat, že po konečném dotažení je u každé spojovací matky 

zářez ve správné poloze pro záběr na spodní straně krytu zajišťovacích nosů. 

� Montáž řezného ramene. Při montáži jak kompletního řezného ramene tak 

řezné převodovky samotné je nutno dbát zejména na správnou polohu.  

• Šrouby pro kontrolu stavu oleje se musí nacházet na levé straně, díváme-li 

se z obslužného stanoviště stroje.  

• Zvláště je nutno dbát na bezvadný stav dosedacích ploch. Musí být 

naprosto čisté a bez poškození. Plochy dílců musí po celém obvodu hladce 

dosednout.  

• Jestliže tomu tak není, je nebezpečí, že se v důsledku namáhání, ke kterému 

při provozu stroje dochází, v krátkém čase rameno uvolní a v extrémním 

případě může dojít k utržení pružných spojovacích šroubů. Pružné spojovací 

šrouby je třeba nejdříve stejnoměrně a do kříže dotahovat, až plochy dílců 

hladce dosedají. Teprve potom je možno je dotáhnou na plný utahovací 
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moment. Předepsaný utahovací moment musí být co nejpřesněji dodržen. 

V žádném případě nesmí být šrouby utaženy přes stanovenou mez.  

� Montáž hydraulických trubek a hadic.  

• Aby byl zabezpečen bezvadný chod hydraulického systému stroje, je 

základním předpokladem, že se při montáži bude pracovat s nejúzkostlivější 

čistotou.  Všechny spoje, trubky, hadice musí být naprosto čisté. Hadice je 

nutno namontovat tak, aby jimi bylo možno volně pohybovat. Nesmí být 

v žádném případě po utažení tuhé.  

• U šroubových spojů běží vesměs o spojení těsnícími kroužky. Je třeba je 

dotáhnout sice plynule, ale v žádném případě ne nadměrnou silou. Při řádné 

montáži zabezpečuje rozvod naprostou těsnost a to i při vibracích 

a tlakovém zatížení. 

� Zapojení elektromotorů a reflektorů.  

• Na všech kabelech elektrického vedení jsou uvedena označení svorek, 

ke kterým mají být připojeny. Zapojení přípojek je třeba provádět 

s potřebnou pečlivostí při dodržování platných bezpečnostních předpisů.  

• Plochy u připojovacích skříní motorů, elektroskříně na ovládacím panelu se 

před sešroubováním lehce potřou tukem na ochranu proti korozi. 

Příprava stroje do provozu  

Po kompletním smontování stroje je třeba provést před uvedením do provozu tyto 

práce: 

� Naplnění převodovek olejem 

� Promazání celého stroje 

� Naplnění hydraulické nádrže vhodnou hydraulickou kapalinou. Jestliže se 

náplň provádí těžko hořlavou hydraulickou kapalinou, je nutno dbát „Pokynů 

pro provoz s těžko hořlavými hydraulickými kapalinami skupiny HSC“. 

� Naplnění chladícího systému, pokud je stroj vybaven oběhovým chlazením pro 

motor řezného orgánu 

� Osazení řezných hlav vhodným typem nožů 
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� Provést připojení elektřiny ke stroji. Napájecí vedení — vlečný kabel — musí 

být na stroji upevněno s hlídáním tahu a uloženo tak, aby bylo bez překážek 

vlečeno za strojem. 

� Směr otáčení a objem čerpaný hydraulickým čerpadlem i nastavení tlaků 

vymezujících ventilů a škrtících zpětných ventilů přezkoušet a hydraulický 

systém odvzdušnit 

� Přezkoušet směr otáčení všech motorů. Přezkoušení obou motorů dopravníku 

má být prováděno jednotlivě. V každém případě je nutné předtím ještě uložit 

do kluzných spojek soubor lamel (kluzné spojky převodovek vynášecího 

dopravníku). 

� Přezkoušet el. napětí na stroji. Max. přípustná odchylka od jmenovitého napětí 

je ± 5 %. Především nesmí napětí klesnout o více než 5 % pod jmenovité napětí, 

jestliže stroj pracuje na plný výkon. 

� Kontrola řetězu dopravníku, zda je řádně napnut. 

� Jestliže je pro dopravu nakládané horniny od stroje používán mezidopravník, je 

nutno mít na zřeteli, že zadní část hřeblového dopravníku kombajnu smí být 

zatížena maximálně  2000 kg. 

Uvedení stroje do provozu 

� Splněním výše uvedených pokynu je stroj přípraven k provozu 

� Stroj smí být uveden do provozu pouze k tomu oprávněnými pracovníky, řádně 

proškolenými. 

� Před zapojením stroje se musí obsluhující pracovník ubezpečit, že se nikdo 

nenachází v nebezpečných místech stroje  

� Během provozu stroje je zakázaný pobyt v nebezpečných místech: 

• Před strojem 

• V prostoru ramene/ otočného zařízení 

• V prostoru nakládacího zařízení 

• V prostoru hřeblového dopravníku 



Bakalářská práce 

 - - 46 - - 

7. Závěr 

Po zvážení stavu provádění renovace v naší firmě navrhují dvě varianty změny 

v technologických postupech.  

První varianta je ohledně opravy poškozených závitu a druhá je ohledně oprav 

otvoru kde se používají vložky pro čepy válců zvedaní rozpojovacího orgánu. 

Co se týče první varianty navrhují nahradit renovaci poškozených závitu jinou 

metodou než dosud používaným postupem (vrtáním, navařováním, vrtáním 

a následným řezáním nového závitu). Dnes jsou k dispozici precizní postupy opravy 

závitu pomocí pružné nebo pevné závitové vložky. 

Oprava vnitřního závitu použitím závitové vložky spočívá v odstranění zbytků 

starého, poškozeného závitu a jeho nahrazení novým závitem vytvořeným závitovou 

vložkou. Závitová vložka může být pružná, nebo pevná. 

Oprava vnitřních závitů pomocí závitových vložek je snadná, rychlá, výsledek 

je dokonalý, opravený závit má zpravidla lepší vlastnosti než závit původní. Opravu 

je možno snadno a se stálou kvalitou provést kdekoliv, opravovat lze takto 

i nejnáročnější součásti. 

U druhé varianty navrhují změnu technologického postupu. Dosud používanou 

praxi bych nahradil novým technologickým postupem. U otvoru pro čepy válců 

se používají vložky. 

Stávající postup je ten, že poškozený otvor se nechá odvrtat na větší rozměr 

následuje navařovaní a následně se otvor upraví na výkresový rozměr. 

U této varianty navrhují zkrácený technologický postup tzn. Otvory odvrtat 

co nejméně, abychom se zbavili nerovnosti a co nejméně oslabily opracovávány 

materiál. Tímto jsme nepatrně (asi o 1 mm) zvětšili vnitřní průměr do kterého 

zasuneme vložku pro čep, kterou jsme vyrobili o něco větší než u originálu z důvodu 

zvětšení otvorů díry.  

Od těchto návrhu si slibuji úsporu času a finančních nákladu při samotné renovaci. 
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