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Anotace: 
   

 Tato diplomová práce má za cíl přiblížit problematiku dnes již poměrně 

zastaralého rýpadla K 800B.12/K54, vyrobeného v roce 1967, na skrývkovém řezu 

lomu Vršany-Šverma a představuje současně několik možností náhrady tohoto rýpadla 

včetně jeho možné modernizace. Ukazuje na strojní a ekonomické požadavky nutné 

modernizace stroje nebo doporučených dobývacích strojů, tak aby vyhovovaly     

báňsko - technickým podmínkám dobývání na skrývkových řezech lomu Vršany - 

Šverma. 

 

Klíčová slova: kolesové rýpadlo, lopatové rýpadlo, modernizace, povrchový lom 

 

 

 

Annotation:  
 

 This thesis have for object draw near problems today already relatively obsolete 

excavator K 800B.12/K54, made in the year 1967, on overburden cut mine Vršany - 

Šverma and presents simultaneously several possibility substitutes hereof excavator 

including of his possible to modernizing. Shows on mechanical and economics 

requirements necessary modernizing machinery or recommended mining machine, so 

suit mining - technical conditions mining on overburden cuts of mine Vršany - Šverma. 

 
Keywords: bucket wheel excavator, shovel excavator, modernizing, open-cast mine 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

ABS  antiblokovací systém brzd automobilu 

CAT  označení strojů výrobce firmy Caterpillar 

ČSN  česká technická norma 

DPH daň z přidané hodnoty, současně stanovena na 20 % 

JKS   jednotná klasifikace sedimentů, umělý klasifikační systém zavedený v SHR 

Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s.  

KSK  společnost Krušnohorské strojírny Komořany, a. s., zabývající se konstrukcí 

a montáží dobývacích strojů a zařízení 

K. V. kolesový výložník rýpadla 

NOEN  společnost NOEN, a. s., zabývající se konstruováním dobývacích strojů 

O. K.  ocelová konstrukce 

POPD  plán přípravy, otvírky a dobývání ložiska 

PRODECO  společnost PRODECO a. s., zabývající se konstrukcí dobývacích strojů a 

zařízení 

SHR  severočeský hnědouhelný revír, označení oblasti těžby hnědého uhlí 

v severních Čechách 

TC1  technologický celek strojů, celek je tvořen dobývacím strojem, dálkovou 

pásovou dopravou a zakladačem s hodinovou výkonností do 2 500 m3.h-1  

TC2  technologický celek strojů, který je tvořen rýpadlem, dálkovou pásovou 

dopravou a zakladačem s hodinovou výkonností nepřesahující 5 500 m3.h-1  

UNEX  společnost UNEX, a. s. (dříve Uničovské strojírny n. p.), zabývající se 

konstrukcí a montáží dobývacích strojů a zařízení 

VZMA  Vývojový závod mechanizace a automatizace KSK, k. p., který se zabýval 

v 70. a  80. letech 20. století vývojem a modernizací dobývacích strojů a 

zařízení 

Použitý systém značení dobývacích a zakládacích strojů:  

např. K 800B.12/K54 

  K 800B  typ rýpadla nebo zakladače 

  12  výrobní číslo rýpadla nebo zakladače 

  K54  závodové číslo rýpadla nebo zakladače 
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Úvod 
 

Kolesové rýpadlo K 800B.12/K54 provozované v současné době na odlehčovacím 
řezu ukončí v roce 2012 svoji svojí činnost a bude zřejmě po provedené revizi pokračovat 
v těžbě na 1. a později i na 2. skrývkovém řezu lomu Vršany.  

Jedná se o rýpadlo vyrobené v roce 1967 a od svého nasazení je v neustálém 
provozu na skrývkových řezech. Koncepce rýpadla je již zastaralá a do plánované revize 
v roce 2012 by mělo být rozhodnuto o jeho dalším osudu. Připočteme-li ke stavu rýpadla 
technické problémy s pohonem kolesa, tedy hlavní a nejvíce namáhanou součástí, je 
otázkou, zda je rýpadlo v současném stavu ještě schopno plnit na ně kladené požadavky při 
těžbě skrývky a to až do roku 2021 dle jeho předpokládaného využití. 

Opravou, popř. generální opravou rýpadla prodloužíme životnost stroje, ale 
vzhledem k jeho morální zastaralosti se připravíme o dostatečné zásoby náhradních dílů 
nezbytných pro jeho provoz, nemluvě o unifikaci s ostatními rýpadly provozovanými na 
lomu Vršany - Šverma. 

Touto prací tedy nabízím několik technických řešení, které se zabývají modernizací 
rýpadla nebo jeho nahrazením stejně hodnotným typem rýpadla. 
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1 Stručný přehled vývoje lomu Vršany - Šverma 
 
1.1 Situování a historie lomu Vršany - Šverma 
  

Lom Vršany – Šverma je v současné době tvořen dvěma dříve samostatnými lomy, 
lomem Jan Šverma a lomem Vršany. V současné době, jsou oba lomy spojeny do jednoho 
lomu. Lomy se nacházejí v tzv. lokalitě Hrabák v bylansko – slatinické oblasti, která je 
spravována těžební společností Vršanská uhelná, a. s. Tato těžební lokalita je situována od 
intravilánu města Mostu k severozápadu, směrem k městu Chomutov. 
 Lom Jan Šverma 

Počáteční těžba lomu Jan Šverma se datuje do roku 1918, kdy zde byl založen 
povrchový lom Robert II, v roce 1946 přejmenovaný na lom Jan Šverma. Strojní zařízení 
lomu tvoří technologické celky TC1 ve spojení s kolejovou dopravou. Lom je v současné 
době v útlumu a v roce 2012 by mělo dojít k úplnému zastavení těžby. Lom je v 
jihovýchodní části propojen s lomem Vršany skrývkovými řezy. Do konce roku 2010 
dojde k propojení i uhelnými řezy ze strany lomu Vršany. 

Lom Vršany 
Jedná se nový moderní lom, s jehož výstavbou se započalo v roce 1977, který je 

náhradou za vyuhlené lomy Slatinice a Třískolupy (u elektrárny Počerady) v lokalitě 
Hrabák. Náhradou měl být původně lom Bylany. Avšak této otvírce byla časově 
předřazena otvírka lomu Vršany. Pro těžební účely lomu Vršany byl dobývací prostor 
Vršany vyčleněn z dobývacího prostoru Holešice lomu Jan Šverma. Lom je v současnosti 
hlavním dodavatelem energetického uhlí pro elektrárnu Počerady. Jeho strojní zařízení 
odpovídá běžnému standardu v SHR a je tvořeno technologickými celky TC1 a TC2 ve 
spojení s pásovou dopravou. 

 
1.2 Výstavba lomu Vršany 

 
Na počátku sedmdesátých let 20. století došlo k opětovnému nárůstu poptávky po 

energetickém uhlí, proto se započalo s projekcí pokračování těžby v bylansko – slatinické 
oblasti. První báňskou variantou bylo pokračování těžby ve stávajícím lomu Slatinice, 
který byl na své západní straně omezen energetickým a dopravním koridorem označeným 
jako Hořanský energetický koridor. Druhou variantou byla otvírka nového velkolomu za 
tímto koridorem, která byla schválena dřívějším ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 
1974. Tímto novým lomem je právě zmiňovaný lom Vršany. 

Schválením dobývacího prostoru lomu Vršany v roce 1976 byla započata otvírka 
vnějším zářezem s použitím mechanických lopatových rýpadel typu E2,5 spolu s kolejovou 
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dopravou o rozchodu 1 435 mm. Šikmý otvírkový zářez byl směrován severně podél 
Hořanského energetického koridoru k bývalé obci Hořany. Ornice a spraše byly odváženy 
automobilovou dopravou na deponie zúrodnitelných zemin pro jejich budoucí využití. 
S postupem otvírkových prací byla postupně nasazena dobývací velkostrojová technika 
technologického celku TC2 za použití pásové dopravy o šířce pásů 1 800 mm. Jakmile 
bylo dosaženo hlavy 1. uhelné sloje došlo k otočení porubní fronty o 90° směrem na západ 
k městu Chomutov a tímto směrem byly v následujícím období vytvořeny paralelně další 
uhelné řezy postupující severním směrem. V roce 1982 začal lom Vršany produkovat první 
tuny energetického uhlí [14]. 
 
1.3 Geologická stavba ložiska v dobývacím prostoru lomu Vršany 

 
Geologicky je ložisko lomu Vršany rozčleněno do tří, místy čtyř uhelných slojí 

oddělených proplástky. První uhelná sloj s mocností 2 - 10 m a velmi proměnlivým 
uložením místy vychází až na povrch, kde uhelná hmota oxiduje na oxyhumolity, čímž 
ztrácí kvalitativní parametry energeticky využitelného uhlí. Druhá uhelná sloj na lomu 
Vršany představuje se svou mocností 12 - 16 m největší objem uhelných zásob. Třetí 
uhelná sloj je svým uložením poměrně stálá a dosahuje mocnosti 4 - 12 m. Čtvrtou uhelnou 
sloj tvoří nejstarší sedimentační uhelná vrstva, která ve východní části dolového pole 
dosahuje bilanční mocnosti 2 - 6 m a směrem k západu pozvolna ztrácí bilančnost až do 
úplného vymizení [14]. 

Podloží uhelného ložiska je tvořeno vrstvou sedimentů s výskytem vulkanogenního 
materiálu na základě krystalinika. Nadloží ložiska tvoří převážně tercielní šedé jíly až 
jílovce. Významnou část odklizových hmot tvoří meziloží první a druhé uhelné lávky 
tvořené prachovito-písčitými jílovci a bohatým výskytem písčitých poloh. Meziloží 
2. a 3. sloje je tvořeno především prachovými jílovci, méně se vyskytují ložiska písků [14]. 

Významným činitelem ovlivňujícím těžbu skrývky na lomu Vršany je výskyt 
pevných a zpevněných poloh jílovců a pískovců. Pevné polohy se vyskytují převážně ve 
svrchních vrstvách meziloží v mocnosti i několik metrů a převládá v nich převážně křemen 
a dolomit. Tyto pevné polohy se před postupem rýpadel rozrušují pomocí trhacích 
prací [14]. 

 
1.4 Dobývací a zakládací mechanizmy na lomu Vršany - Šverma 

 
Lom Vršany je v současnosti rozčleněn na dva skrývkové a dva uhelné řezy. 

Současně je zde až do roku 2011 počítáno s odtěžováním tzv. odlehčovacího řezu, kde je 
nasazeno kolesové rýpadlo K 800B.12/K54 skrývající zúrodnitelné zeminy, které pracuje 
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ve spojení s kolejovou dopravou a kolejovým zakladačem ZD 2100.1/Z73 umístěným na 
6. etáži vnitřní výsypky lomu Jan Šverma. Na prvním skrývkovém řezu odtěžuje 
skrývkové zeminy kolesové rýpadlo KU 800.14/K92, které ve spojení s pásovou dopravou 
šířky 1 800 mm zakládá pásový zakladač ZP 6600.11/Z86 situovaný na vnitřní výsypce 
lomu Vršany. Druhý skrývkový řez dobývá kolesové rýpadlo KU 800.11/K84 propojené 
pásovým dopravníkem šířky 1 800 mm se zakladačem ZP 6600.16/Z93, který zakládá 
3. a 4. etáž vnitřní výsypky na douhlujícím lomu Jan Šverma. Na prvním uhelném řezu je 
nasazeno kolesové rýpadlo KU 300.26/K85, na druhém uhelném řezu se nachází kolesové 
rýpadlo KU 300.46/K107. Obě rýpadla pracují ve spojení s pásovou dopravou šířky 
1 200 mm. Vzhledem ke skutečnosti, že se v uhelných řezech vyskytuje větší objem 
proplástků, je nutno řešit selekci odtěžovaného materiálu. Řešením je systém 
tzv. výsuvových hlav nacházející se ve výchozím bodě lomu Vršany, kdy poháněcí stanice 
odtahových linek z těžebních řezů jsou zkonstruovány tak, aby každá z nich mohla 
nezávisle najet nad výsypné místo odtahových linek umístěných kolmo pod výsuvovým 
hlavami. Dva z těchto odtahů jsou směrovány k zakladačům na výsypku a dva odtahy jsou 
určeny pro těženou surovinu. Jejich pomocí se uhlí dopravuje až k nakládacímu zásobníku, 
nebo na vyrovnávací uhelné skládky. Celý tento systém pracuje s jednoduchou manipulací 
výsuvové hlavy, kdy je tok materiálu směřován na příslušnou odtahovou linku k selekci 
odklizových hmot od uhlí a k dalšímu směrování buď k zakladačům, nebo ke skládce uhlí. 
Postupem těžby vznikl ve vyuhlené části lomu prostor pro vnitřní výsypku, jejíž část 
tzv. předvýsypka je zakládána z odklizů a proplástků od rýpadel KU 300 pásovým vozem 
zakládacím PVZ 2500/301. Dobývací stroje jsou propojeny s PVZ 2500/301 pásovými 
dopravníky šířky 1 200 mm opět přes výsuvové hlavy [14]. 
 
1.5 Postup těžby lomu Vršany - Šverma 

 
Postup těžby energetického uhlí a skrývky, jakož i další práce při této hornické 

činnosti probíhá na lomu Vršany podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání 
(dále jen POPD) daného rozhodnutím Obvodního báňského úřadu z 20. 02. 2002 až 
k hranici Hořanského energetického koridoru. Těžbou dochází k  postupnému propojení 
lomů Vršany a Jan Šverma těžebními řezy a výsypkovými etážemi. Na lomu Jan Šverma 
bude do roku 2012 ukončena těžba uhlí. V roce 2012 je také nutné začít s báňskou 
přípravou pro přeložky Hořanského koridoru rýpadlem K 800B.12/K54 za hranicí 
stávajícího POPD. Do konce roku 2011 je tedy nutné zpracovat a předložit Obvodnímu 
báňskému úřadu nový POPD zahrnující douhlení uhelných zásob v území, kterým vede 
Hořanský energetický koridor. Další postup je tak spojen s přeložkou části trasy 
inženýrských sítí tohoto Hořanského energetického koridoru [14]. 
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Postup lomu do roku 2000 
V devadesátých letech 20. století se paralelně vedené porubní fronty lomu Vršany 

svým postupem severním směrem přiblížily k lomu Jan Šverma. Bylo rozhodnuto lom 
Jan Šverma postupně utlumit a jeho dobývací prostor uvolnit postupujícímu lomu Vršany. 
Oba lomy používaly přibližně stejnou velkostrojovou techniku, s tím rozdílem, že lom 
Jan Šverma nedisponoval technologickými celky TC2 a používal dnes již nepříliš 
ekonomickou kolejovou dopravu skrývkových hmot a uhelné substance vykazující menší 
přepravní kapacitu. Tyto hlavní důvody vedly k rozhodnutí o jeho postupném útlumu. 
V roce 1995 postupem lomu Vršany došlo k propojení skrývkových řezů obou lomů 
rýpadlem KU 800.11/K84, následně v roce 1999 byl zprovozněn pásový dopravník šíře 
1 800 mm propojující rýpadlo KU 800.14/K92 na lomu Vršany se zakladačem 
ZP 6600.16/Z93 na vnitřní výsypce lomu Jan Šverma. V roce 2010 dojde k úplnému 
propojení uhelných řezů obou lomů rýpadly typu KU 300 [14]. 

 
Postup lomu v období 2001 - 2011 
Těžba skrývkových hmot je zajišťována na odlehčovacím řezu lomu Vršany 

rýpadlem K 800B.12/K54 v součinnosti s kolejovou dopravou a dvouvozovým zakladačem 
ZD 2100.1/Z73. Na prvním skrývkovém řezu lomu Vršany je nasazeno rýpadlo 
KU 800.14/K92, jehož odkliz zakládá pásový zakladač ZP 6600.11/Z86 do 1. a 2. etáže 
vnitřní výsypky lomu Vršany. Zakladač zakládá 1. etáž úpadním způsobem na dno lomu, 
2. etáž dovrchně. Tímto způsobem dojde koncem roku 2011 k propojení 1. etáže vnitřní 
výsypky lomu Vršany s 1. etáží výsypky lomu Jan Šverma. Rýpadlo KU 800.14/K92 bude 
koncem roku 2010 odstaveno z provozu a zakonzervováno. Jeho nakládací výložník bude 
použit pro rýpadlo KU 800.11/K84, které odtěžuje druhý skrývkový řez. Rýpadlo 
KU 800.11/K84 bude částečně na druhém skrývkovém řezu odtěžovat 1. uhelnou sloj. 
Těžbu uhlí zajišťují rýpadla KU 300.26/K85 na prvním uhelném řezu a KU 300.46/K107 
na druhém uhelném řezu. Předvýsypku vnitřní výsypky lomu Vršany bude nadále vytvářet 
PVZ 2500/301 z odklizů a výklizů od rýpadel KU 300 [14]. 

Na vnitřní výsypce lomu Jan Šverma zakládá na 1. etáži aglomerované směsi 
lopatové rýpadlo E7/R152, 3. a 4. etáž zakládá pásový zakladač ZP 6600.16/Z93 
skrývkovými zeminami od rýpadla KU 800.14/K84. Na 5. etáži je nasazen kolejový 
zakladač ZD 1800.2/Z59 zakládající aglomerované směsi. 6. etáž tvaruje kolejový 
zakladač ZD 2100.1/Z73 zakládající zúrodnitelné zeminy od rýpadla K 800B.12/K54 do 
konečného tvaru výsypkové etáže [14]. 
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Postup lomu v období 2012 - 2028 
Těžba na odlehčovacím řezu bude ukončena v závěru roku 2011, rýpadlo 

K 800B.12/K54 se přetransportuje na montážní místo Vršany. Po provedené generální 
opravě bude v roce 2012 rýpadlo vytvářet těžbou záběr šířky cca 100 m na bývalé 1. etáži 
Slatinické výsypky pro přeložku sítí Hořanského energetického koridoru. Po provedení 
přeložek v Hořanském energetickém koridoru za hranu teď již 1. skrývkového řezu bude 
pokračovat rýpadlo K 800B.12/K54 v těžbě na prvním řezu lomu Vršany. Řez tvoří 
výsypkové zeminy založené nad úroveň terénu při zasypávání zbytkové jámy bývalého 
lomu Slatinice. Dotěžením 1. a částečně 2. skrývkového řezu v roce 2021 ukončí rýpadlo 
svou činnost a bude zlikvidováno [13, 14]. 

Rýpadlo KU 800.11/K84 bude postupným vějířovým vytáčením obou stávajících 
skrývkových řezů uvolňovat uhelné zásoby lomu Vršany až do roku 2022, kdy dotěží oba 
skrývkové řezy až na hranici Hořanského koridoru. Následně bude pokračovat v těžbě 
skrývkových hmot již v hořanské části lomu Vršany, tj. v oblasti energetického koridoru. 

Rýpadlo KU 300.26/K85 těžící 1. uhelný řez a rýpadlo KU 300.46/K107 
na 2. uhelném řezu budou posupně měnit svůj paralelní postup v západní části lomu na 
vějířovitý. Ve východní části budou postupovat nadále paralelně. Rýpadla dotěží uhelné 
řezy do hranic Hořanského koridoru v roce 2028 [13, 14]. 

Zakladač ZP 6600.11/Z86 na vnitřní výsypce lomu Vršany pokračuje v úpadním 
zakládání 1. etáže a 2. etáže dovrchním zakládáním. V roce 2015 dojde k rekonstrukci 
překládací rampy a příslušných pásových dopravníků tak, aby bylo možno na pásové 
dopravníky šířky 1 800 mm směřující k zakladači ZP 6600.11/Z86 přisypávat 
granuláty [13, 14]. 

Na vnitřní výsypce Šverma dojde k ukončení provozu zakladače ZD 1800.2/Z59 
v roce 2012. Zakladač ZD 2100.1/Z73 bude do roku 2015 v novém postavení na 
2. a 3. etáži výsypky Jan Šverma zakládat granulované směsi z překladiště a skrývkové 
zeminy od rýpadla K 800B.12/K54. Od roku 2016 bude zakládat již jen zeminy od rýpadla 
K 800B.12/K54. Po ukončení provozu rýpadla K 800B.12/K54 v roce 2021 bude zakladač 
odstaven a zlikvidován. Pásový zakladač ZP 6600.16/Z93 ukončí svůj provoz na 
3. a 4. etáži v roce 2012. S ukončením kolejové dopravy v roce 2021 ukončí svou činnost 
i lopatové rýpadlo E7/R152 [13, 14]. 

 
Postup lomu v období 2029 - 2052 
Střídavě na 1. a 2. skrývkovém řezu lomu Vršany bude v období 2029 – 2044 

provozováno rýpadlo KU 800.11/K84, které bude střídáno rýpadlem KU 800.14/K92. 
Rýpadla budou pravidelně rekonstruována tak, že jedno z rýpadel bude nasazeno na 
skrývkových řezech a druhé bude odstaveno a připraveno k rekonstrukci. Postup 
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skrývkových řezů bude kombinací paralelního a vějířovitého postupu směrem 
do Hořanského energetického koridoru. V roce 2044 dojde k ukončení těžby skrývky na 
obou řezech. V jižní části lomu budou řezy dotvarovány do závěrných svahů [13, 14]. 

Rýpadla typu KU 300 na uhelných řezech postupují za skrývkovými řezy 
kombinovaným paralelním a vějířovitým postupem porubní fronty. Od roku 2029 
postupuje rekonstruované rýpadlo KU 300.42/K97 a rýpadlo KU 300.46/K107 se svou 
těžbou do Hořanského energetického koridoru. V jižní části lomu se postupně začnou 
projevovat rozdíly v kvalitě uhlí oproti severní straně, proto bude postup rýpadel směřován 
tak, aby se dodávky energetického uhlí stabilizovaly na požadované výhřevnosti. Od roku 
2039 se plně projeví horší kvalita uhlí z řezů v jižní části lomu a na skládkách bude muset 
být uhlí více homogenizováno. V závěrečné fázi postupu lomu bude těžba uhlí směřovat k 
dotěžení uhelných řezů a jejich vytvarování do závěrných svahů zejména v jižní 
a východní části. Dojde k přetěžení stávající skládky uhlí a těžby pod stabilními pásovými 
dopravníky na odtazích z lomu. Během těžby v tomto období budou kolesová rýpadla 
KU 300.42/K97 a KU 300.46/K107 postupně vystřídána rýpadlem KU 300.34/K96. 
K těžbě uhelné substance budou k dispozici vždy dvě rýpadla, třetí rýpadlo přesunuté do 
rezervy bude rekonstruováno a připraveno postupně k nahrazení některého z použitých 
rýpadel [13, 14]. 

Postupem skrývkových řezů do Hořanského energetického koridoru dojde 
k prodloužení dopravních tras pásových dopravníků na vnitřní výsypku lomu Vršany. 
Skrývkové hmoty budou proto zakládány do prostoru vyuhleného otočného bodu lomu 
Jan Šverma. Po propojení s 1. etáží již bývalé výsypky lomu Jan Šverma bude vystavěn na 
pláni 1. etáže nový pasový dopravník, pomocí kterého bude tvarována vnitřní výsypka 
lomu Vršany jižním směrem. Tato sypaná etáž se postupně propojí s etáží pokračující 
v postupu severním směrem. K zakládání budou použity stávající zakladače 
ZP 6600.16/Z93 a ZP 6600.11/Z86, které budou střídavě v provozu podle provozu pásové 
linky šířky 1 800 mm od rýpadla KU 800.11/K84 [13, 14]. 

V období let 2036 až 2045 budou skrývkové zeminy dopravovány na výsypku jen 
přes výsuvové hlavy a zakládány střídajícími se zakladači ZP 6600.11/Z86 
a ZP 6600.16/Z93, které budou tvarovat 1. etáž úpadním a dovrchním zakládáním až do 
konečných závěrných svahů tvořících svahy zbytkové jámy lomu Vršany. V poslední fázi, 
tj. v období 2046 až 2052 budou v provozu již jen uhelná rýpadla KU 300.42/K97 
a KU 300.46/K107, popř. KU 300.34/K96. Těžba skrývky bude ukončena a případné 
výklizy budou zakládány pomocí PVZ 2500/301, který v závěru životnosti lomu dotvaruje 
západní svahy zbytkové jámy [13, 14]. 
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2 Charakteristika odlehčovacího řezu lomu Vršany - Šverma 
odtěžovaného rýpadlem K 800B.12/K54 

 
2.1 Polohový popis odlehčovacího řezu 
 

Předmětem zájmu budoucí těžby odlehčovacího řezu lomu Vršany je prostor části 
stávající, dočasně rekultivované, výsypky Slatinice. Územně patří Slatinická výsypka do 
bylansko - slatinické oblasti. Byla založena jihozápadně od vrchu Ressl a tvoří 
pokračování výsypky Bylany - Čepirohy na jihovýchodě. Výsypka je na severu ohraničena 
bývalou obcí Hořany zrušenou v 80. letech minulého století. Západní hranicí je Hořanský 
energetický koridor, který tvoří energetické nadzemní a podzemní stavby (ropovod, 
plynovod, horkovod, rozvod elektrické energie, komunikační sítě, apod.). Geologicky 
je Slatinická výsypka od lomu Vršany oddělena anomálním vývojem uhelné sloje, 
probíhající ve směru severozápad-jihovýchod, tzv. výmolem, tvořícím bezeslojové pásmo, 
které zasahuje až do Hořanského koridoru. Výsypka byla zakládána na svahovou část vrhu 
Ressl, opřena v délce více než 1 500 m o 30 až 40 m mocný ochranný pilíř vytvořený mezi 
lomem Vršany a bývalým lomem Slatinice a pravděpodobně i o oblast výmolu uhelné 
sloje [3]. 
 
2.2 Geologický popis odlehčovacího řezu 
 

Odlehčovací skrývkový řez lomu Vršany v zájmovém území tvoří následující 
stratigrafické jednotky: 

 
1) Rostlé zeminy, které tvoří zejména: 

- nadložní písčito-jílovité vrstvy (písky, písčité jílovce, uhelnaté jílovce), 
- uhelná sloj (uhlí, jílovité uhlí, uhelnatý jílovec), 
- podložní vrstvy (jílovce, slínovce, písčité jílovce) [3]. 

 
2) Výsypkové zeminy založené při výstavbě výsypky Slatinice 

- jedná se o zeminy založené ze všech skrývkových řezů bývalého lomu 
Slatinice (dříve B. Šmeral) a lomu Vršany, skladba a procentní zastoupení 
jednotlivých zemin není vzhledem k nesystematickému zakládání  
a historické záznamům známé [3]. 
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2.3 Historie Slatinické výsypky 
 

Lom Slatinice byl založen v roce 1958 jako součást otvírek uhelných lomů 
v bylansko-slatinické oblasti, které tvořil společně s malolomy Hrabák, Čepirohy, Slatinice 
a B. Šmeral. Později se všechny výše jmenované lomy staly součástí jednoho těžebního 
závodu B. Šmeral, později přejmenovaného na Hrabák. V 60. a 70. letech minulého století 
používal lom B. Šmeral jako vnější výsypku prostor u obce Bylany, kde později vznikla 
Bylanská výsypka. Lom se zahluboval do úklonného ložiska bez počáteční potřeby vnitřní 
výsypky. Postupující těžbou se však zvyšoval příkryvný poměr a kapacita Bylanské 
výsypky již nestačila, výsypka byla maximálně rozšířena, ale i přesto na podzim roku 1972 
vznikla vnitřní výsypka lomu B. Šmeral označovaná jako Slatinická výsypka. V roce 1977 
došlo k otevření nového velkolomu Vršany, který jako vnější výsypku rovněž využíval 
vnitřní výsypku lomu B. Šmeral, jejíž kapacita brzy oběma lomům opět nestačila. Na lomu 
B. Šmeral byla později těžba ukončena, pro lom Vršany byla založena v roce 1983 jiná 
vnější výsypka – výsypka Malé Březno, po vyčerpání její kapacity došlo k založení vnitřní 
výsypky lomu Vršany. Do Slatinické výsypky byly nejprve zakládány jílovce z lomu 
Slatinice, sprašové zeminy a v poslední fázi nejrůznější druhy zemin z lomu Vršany jako 
např. jíly, jílovce, písky, nebilanční uhlí a spraše. Zakládání bylo definitivně ukončeno 
v roce 1999 [3]. 
 Výsypka byla založena na podložce o úklonu 3° - 15° na kótě 240 m n. m., která 
postupně klesla až na kótu 215 m n. m. Výsypka byla rozdělena do následujících etáží: 

předvýsypka na kótě 195 - 205 m n. m. zakládaná pomocí PVZ 2500, 
1. etáž na kótě 212 - 220 m n. m. založená lopatovým rýpadlem E2,5 ve spojení 
s kolejovou dopravou, 
2. etáž na kótě 226 - 235 m n. m., která je opět založená rýpadlem E2,5 ve spojení 
s kolejovou dopravou, 
3. etáž na kótě 245 - 250 m n. m. vytvořená pásovým zakladačem ZP 6600.11/Z86 
a pásovou dopravou z lomu Vršany, zakladač byl později přesunut na vnější 
výsypku Malé Březno a posléze na vnitřní výsypku lomu Vršany [3]. 

 
V roce 1982 bylo rozhodnuto o nasazení pásového zakladače ZP 6600.14/Z88 

a vytvořit tak 4. výsypkovou etáž jejíž kóta pláně byla stanovena na 270 - 275 m n. m. 
Přidáním dalšího pásového zakladače dochází k rychlému nárůstu objemu zakládaných 
zemin, které zvyšují sklon výsypku až na 1:10 a vlivem úklonu podložky výsypky, 
nedodržené technologii zakládání, zakládání nevhodných zemin a nepříznivým 
hydrogeologickým poměrům nastává v září 1982 rozsáhlý skluz v severní části. V roce 
1983 dochází k přebudování výsypky, zakládání probíhá výhradně pásovými zakladači 
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ZP 6600.11/Z86 a ZP 6600.14/Z88, které zakládají zeminy z lomu Vršany. V květnu 1983 
nastává další skluz zemin postihující až 80 % tělesa výsypky. Posun paty výsypky při 
tomto skluzu činil až 185 m. Skluzem se snížil generální sklon výsypky na hodnotu 1:12 až 
1:15 a těleso výsypky tak dosáhlo rovnovážného stavu a je považováno za stabilní. 
V následujících letech probíhalo zakládání zemin pod přísným technickým dohledem. 
Koncem roku 1984 ukončoval lom Slatinice svoji těžební činnost a jeho vnitřní výsypka se 
tak stala vnější výsypkou lomu Vršany. V roce 1986 došlo k přesunutí zakladače 
ZP 6600.11/Z86 na novou vnější výsypku lomu Vršany - Malé Březno. Na výsypce 
Slatinice, tedy až do ukončení procesu zakládání v únoru 1999, zůstal zakladač 
ZP 6600.14/Z88, který zcela vyplnil zbytkovou jámu lomu Slatinice až na kótu 
285 m n. m., čímž těleso výsypky mírně převyšuje okolní terén [3]. 

V současné době je výsypkové těleso považováno za stabilní, bohužel skladbu 
zakládaných zemin nelze přesně určit, skladba je známa pouze pro období po havárii 
výsypky, tj. v období 1984 – 1999. Výsypka je částečně zrekultivována travní 
výsadbou [3]. 
 
2.4  Postup rýpadla K 800B.12/K54 v Hořanském energetickém koridoru 
 

Rýpadlo K 800B.12/K54 bude pro provedení generální opravy a případné 
modernizaci v roce 2012 použito k odtěžování vnitřní výsypky bývalého lomu Slatinice, 
v jejímž tělese se bude postupně zahlubovat na horizont budoucího 1. řezu lomu Vršany 
v Hořanském energetickém koridoru. Po dosažení horizontu 1. řezu bude svým postupem 
vytvářet zářez šířky 100 m a délky cca 2 000 m určený pro přeložku inženýrských sítí 
Hořanského energetického koridoru. Vytěžený objem bude tvořit cca 7,05 mil. m3. 
Východní svah odlehčovacího řezu bude pomocí buldozeru a rýpadla K 800B.12/K54 
vytvarován do konečného tvaru. Po dokončení zářezu bude rýpadlo přesunuto na kótu 
285 m n. m., kde bude odtěžovat deponii spraší o celkovém objemu cca 1 mil. m3. 
Následně bude těžit opět 1. řez, rozšíří již vytvořený 100 m zářez pro sítě z energetického 
koridoru a zahloubí se na úroveň konečného horizontu 1. řezu. Svým dalším postupem 
vytvoří zářez po celé délce porubní fronty. Rýpadlo vytěží 1,2 mil. m3 zemin. Tím bude 
umožněn bezpečný přesun sítí Hořanského energetického koridoru do prostoru pracovní 
plošiny 1. řezu, ve kterém již nebudou provozovány žádné těžební operace a sítě budou 
bezpečně uloženy. Poté se rýpadlo přesune opětovně na pracovní plošinu 1. řezu skrývky 
a výškovým řezem odtěží zbytek 1. řezu a část 2. řezu o celkové kubatuře cca 11,5 mil. m3 
zeminy. Po dokončení těžby bude rýpadlo trvale odstaveno z provozu a spolu se 
zakladačem ZD 2100.1/Z73 na vnitřní výsypce lomu Jan Šverma zlikvidováno [13]. 
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2.5 Klasifikace sedimentů Slatinické výsypky 
 

Zeminy Slatinické výsypky jsou vlivem způsobů zakládání velmi rozmanité 
a vykazují velké rozdíly pevnostních vlastností, které se mění tzv. „skokem“. Tyto rozdíly 
potvrzují i statické penetrační zkoušky a průzkumné vrty provedené v zájmové oblasti [3]. 

Z výsledků 11 vrtů vrtného průzkumu byly provedeny patřičné zkoušky pro určení 
jednotné klasifikace sedimentů (JKS) [3]. Výsledky udává následující tabulka č. 1. 
 

Tabulka č. 1: Klasifikační třídy JKS zemin Slatinické výsypky [3] 

třída petrografický popis 
měrný 

rozpojitelný 
odpor [kN.m-1]  

zastoupení

A písky, štěrky, jíly písčité hlíny do 50 18,2 % 

B jíly 50 ÷ 60 72,7 % 
C  jílovce 60 ÷ 90 9,1 % 

 
Poznámka k tabulce: Vzhledem k tomu, že se jedná výsypkové zeminy v minulosti již těžené, je nutné výše 
uvedené třídění zemin považovat pouze za orientační. 

 
2.6 Odtěžená kubatura Slatinické výsypky rýpadlem K 800B.12/K54 

 

Přehled kubatury odtěžené v Hořanském energetickém koridoru pro jednotlivé 
etapy dalšího rozvoje lomu v období 2012 až 2021 zobrazuje níže uvedená tabulka [13]. 

 
Tabulka č. 2: Plán těžby Slatinické výsypky letech 2012 až 2021 [13] 

 Popis Množství zeminy [m3] 

těžba 100 m zářezu 7 050 000 

úprava závěrných svahů 800 000 

rozšíření 100 m zářezu 1 200 000 
1. řez 

skrývky 

dotěžení řezu 10 700 000 

deponie sprašových zemin 1 000 000 Těžba 
spraší úprava výjezdu k deponii 75 000 

uvolnění paty 1. řezu 640 000 2. řez 
skrývky úprava závěrných svahů 80 000 

Celkem 21 545 000 
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3 Možnosti a konstrukční modernizace stávajícího rýpadla 
K 800B.12/K54 a její efektivnost 

 
3.1 Popis rýpadla K 800B 
 

Kolesové rýpadlo K 800B je středně velkým typem rýpadla navrženým 
československým podnikem Škoda Plzeň. Jeho výroba navazuje na předcházející typy 
rýpadel K 300 a K 1000, které konstrukčně vyházely z kolesových rýpadel německé 
výroby nasazené v Severočeské hnědouhelné pánvi během 2. světové války. 

 

 
Obrázek č. 1: Rýpadlo K 800B v obecném provedení [11] 

 
Podvozek rýpadla se sestává z tří párů housenicových dvojčat, z nichž dvě jsou 

řiditelné pomocí otočného vřetene s maticí. Housenicové podvozky nesou nýtovanou 
spodní stavbu stroje opatřenou kruhovým nosníkem po kterém se pohybuje otočná horní 
stavba. Spodní stavba obsahuje závěs pro otočný a sklopný nakládací výložník. Horní 
stavba je otočně uložena pomocí čtyř pojezdových otočových vahadel pojíždějící po 
kruhovém nosníku na spodní stavbě. Horní stavbu tvoří otočná deska a příhradová 
konstrukce držícího a vyvažovacího výložníku, který umožňuje pojezd pohyblivého 
protizávaží. Nýtovaný kolesový výložník je posuvně spojen s vyvažovacím výložníkem 
pomocí pojezdových kladek a kolejnic. Výsuv kolesového výložníku je zajištěn čtyřmi 
přímými ozubenými tyčemi (hřebeny) a ozubenými koly umístěnými u pojezdových 
kladek. Zdvih kolesového výložníku zajišťuje kladkostroj se strojovnou uloženou na konci 
vyvažovacího výložníku, který tvoří současně i pevnou protiváhu špičky kolesového 
výložníku. Rýpadlo je charakterické svým tzv. zpětným pasem, který obrací tok těženého 
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materiálu z kolesového výložníku do středového přesypu umístěného v ose otáčení stroje. 
Ze středu spodní stavby je těžený materiál přepravován pomocí vynášecího pásu na pásový 
dopravník umístěný na nakládacím výložníku [1, 2, 10]. 

Rýpadlo je používáno pro těžbu nadložních hmot na hnědouhelných lomech nebo 
těžbu uhelné substance, kde pracuje v součinnosti s vlakovou dopravou, popř. s pásovou 
dopravou. Stroj je zařazen do technologického celku TC1. 

 
3.2 Historie a současnost rýpadla K 800B.12/K54 
 

Kolesové rýpadlo K 800.B12/K54 bylo vyrobeno v Uničovských strojírnách n. p. 
a uvedeno do provozu v roce 1967 na skrývkovém řezu lomu Jan Šverma. Základní 
parametry rýpadla jsou uvedeny v tabulce č. 8 na straně 26. 

Rýpadlo během svého 43-letého provozu bylo několikrát generálně opravováno 
a modernizováno podle nejnovějších poznatků poplatné doby. První generální oprava byla 
provedena v roce 1979, při které byla zesílena ocelová konstrukce spodní stavby, úprava 
uchycení horní stavby do otočné desky a potřebná oprava ochozů a kabin. Generální 
opravu provedly Krušnohorské strojírny, k. p. [1]. 

V roce 1989 proběhla na stroji druhá generální oprava, při které bylo kompletně 
zrenovováno pojezdové ústrojí, opravena spodní stavba s částečnou přestavbou kabin 
a budek na typ K 800N, soustrojí Ward-Leonard bylo nahrazeno tyristorizací, pásové cesty 
byly rekonstruovány na novější provedení s úhlem válečkových stolic 35° a pohony zdvihu 
a otoče horní stavby doplněny tyristorizací pro zlepšení citlivosti pohybu kolesového 
výložníku. Generální opravu provedly opět SHD - Krušnohorské strojírny, závod 
Komořany [1]. 

Poslední generální opravu rýpadla provedly opět Krušnohorské strojírny a. s. v roce 
2004. Při této opravě byl rekonstruován pohon kolesa, stávající elektromotor byl nahrazen 
asynchronním motorem o příkonu 200 kW s řízením přes frekvenčním měničem. Hlavní 
kabiny stroje byly nahrazeny novými typy s klimatizací včetně úpravy přístupových 
cest [1]. 

V roce říjnu 2009 byla na rýpadle provedena oprava pohonu kolesa spočívající ve 
výměně ozubeného věnce kolesa včetně pastorku a montáži opravené převodové skříně 
kolesa. Současně proběhla i oprava výsuvu kolesového výložníku, při které byly vyměněny 
přímé ozubené tyče, pojezdové kolejnice a pojezdové kladky spolu s ozubenými koly. 
Opravy probíhaly podle stávající dokumentace, nejedná se proto o modernizaci stroje. 

Modernizace rýpadla uvažovaná v rozsahu této práce spočívá v zejména v náhradě 
problematického pohonu kolesa přes ozubený věnec a použití moderního kolesa z rýpadla 
typu KU 300. 
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Obrázek č. 2: Rýpadlo K 800B.12/K54 v současné podobě na lomu Vršany - Šverma 

 

3.3 Modernizace špičky kolesového výložníku K 800B.12/K54 
 
 Současný stav rýpadla se pro třech generálních opravách již značně přiblížil k typu 
K 800N popř. K 800R. Z hlediska další modernizace stroje je možnost provést přestavbu 
kolesového výložníku na typ K 800N, nebo na typ K 800R, který nebyl prozatím v praxi 
realizován. Typ K 800R je z větších částí totožný s typem K 800N. 
 
3.3.1  Modernizace špičky kolesového výložníku na typ K 800N 
 

Modifikace K 800N je datována do druhé poloviny byla 80. let a její praktické 
provedení bylo realizováno na dvou strojích na lomu Doly Nástup Tušimice těžební 
společnosti Severočeské doly, a. s. Jedná se o stroje K 800N.1/K103 a K 800N.2/K104. 
Základem rekonstrukce je výkres sestavy špičky kolesového výložníku číslo 81-0-2509. 
Touto rekonstrukcí budou nahrazeny nejdůležitější části kolesového výložníku, jako je 
např. špička ocelové konstrukce výložníku, koleso včetně osy, otěrový prstenec a příslušné 
skluzy a násypky.  
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Ve své podstatě se jedná o kompletní rekonstrukci špičky kolesového výložníku, 
střední a zadní část výložníku lze využít ze stávajícího stroje, tato část je tedy shodná pro 
typ K 800N. Pro tuto modernizaci je potřeba vyrobit novou ocelovou konstrukci špičky 
kolesového výložníku podle výkresu 0-02-1532 nebo při větším poškození konstrukce 
stávajícího výložníku vyrobit celý nový výložník. Současná špička kolesového výložníku 
bude po demontáži kolesa s příslušenstvím a po demontáži celého kolesového výložníku ze 
stroje odříznuta kyslíko-acetylénovým hořákem v bodě konstrukce 9 označeném na 
výkrese RK 8267. Dle výkresu 0-02-1532 bude dodána nová ocelová konstrukce 
výložníku bodů konstrukce označených na výkrese 9 ÷ 12, zbytek konstrukce výložníku 
bude ponechán původní. Nová konstrukce špičky bodů konstrukce 9 ÷ 12 je podrobně 
rozkreslena ve výrobních výkresech 0-04-1521 a 0-04-1522 (dokumentace je totožná pro 
provedení K 800N i K 800R), celková čistá hmotnost konstrukce je 7 467,3 kg. 
Vyvažovací výložník stroje je nutné před demontáží kolesového výložníku podepřít, tak 
aby se předešlo posunu těžiště stroje a jeho nestabilitě. Existuje alternativa provést montáž 
nové špičky přímo na stroji, ale vzhledem k problematickému sestavení nové a staré části 
kolesového výložníku považuji tuto možnost za nevhodnou. Novou špičku kolesového 
výložníku navrhuji kompletně vyrobit v Krušnohorských strojírnách Komořany, a. s. jako 
opětovně nýtovanou konstrukci.  Krušnohorské strojírny Komořany, a. s. jsou vlastníky 
licence a kompletní výrobní dokumentace ke strojům K 800B a K 800N. Od těžební 
lokality lomu Vršany – Šverma jsou vzdáleny cca 10 km a jsou tedy nejvhodnější k její 
výrobě, neboť finanční náklady vynaložené i na nadrozměrnou přepravu konstrukce 
o rozměrech 6 821 x 5 642 mm budou mnohem menší než při výrobě v jiné společnosti. 
Samozřejmě je možno konstrukci rozdělit na menší části a na montážním místě je sestavit 
do jednoho celku. Ocelová konstrukce špičky bude při výrobě doplněna ložiskovými 
domky pro uložení osy kolesa, obrobené po celkové kompletaci konstrukce na přesný 
rozměr na horizontální frézce a opatřena základním, popř. i vrchním nátěrem. Tento celek 
bude transportován na zvolené montážní místo. Vlastní připevnění ke stávajícímu 
kolesovému výložníku bude provedeno pracovníky provozu montáží na montážním místě. 

Stávající uložení kolesa v kolesovém výložníku není pro zamýšlenou náhradu zcela 
novým kolesem možné. Stávající osa je uložena ve výložníku neotočně a koleso se otáčí na 
ose kolesa pomocí ložisek. Uložení osy kolesa bude provedeno jako zcela nové podle 
výkresu 81-1-3944, kdy osa kolesa je pevně spojena s kolesem pomocí dvou upínacích 
kroužků (ringfedrů RfN 7012) s rozměry 360 x 455 mm a je otočně uložena v ložiskových 
domcích kolesového výložníku. Koleso je s osou spojeno upínacími kroužky na Ø 380f8 
a Ø 382f8. Osa kolesa bude vyrobena dle výkresu 81-1-3943 pro aplikaci libovolného 
druhu kolesa (komorového či bezkomorového) z typu K 800N popř. KU 300. Osa bude po 
obrobení a kontrole házivosti a výkresových parametrů transportována na  montážní místo, 
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kde bude po montáži otěrového prstence a kolesa osazena předepsanými ložisky 23 160 
a 23 164 pro uložení v kolesovém výložníku a ložiskem 23 168 pro uložení otěrového 
prstence. 

Koleso včetně korečků je vhodné dodat nové. Komorová kolesa s číslem výkresu  
0-53-1351, nebo bezkomorová kolesa s číslem výkresu 0-02-2551 jsou shodná s kolesy 
použitých u rýpadel KU 300 s pohonem kolesa podle provedení Krušnohorských strojíren 
Komořany, a. s. Koleso rýpadla vzhledem k vysoké lepivosti těženého materiálu navrhuji 
vyrobit jako bezkomorové o průměru 5 800 mm dle standardu pro K 800N pod číslem 
výkresu 0-02-2551. Nabízí se zde možnost použití v praxi prozatím nevyzkoušeného 
upraveného bezkomorového kolesa s číslem výkresu 81-0-2894 o průměru 6 560 mm, 
které konstrukčně vychází z kolesa o průměru 5 800 mm [6]. Způsoby upnutí obou koles 
na osu jsou zcela totožné a je možno je libovolně měnit. Níže uvedená tabulka č. 3 
porovnává kolesa, která je možno namontovat na kolesový výložník rekonstruovaného 
stroje s kolesem současně provozovaným.  
 

Tabulka č. 3: Porovnání kolesa K 800B.12/K54 s kolesy typu K 800N  

Název parametru 
K 800B.12 

(RK8349/U) 

K 800N 

(81-0-2551) 

K 800N 

(81-0-2894) 

vnější průměr kolesa. 6 650 mm 5 800 mm 6 650 mm 
šířka kolesa 1 635 mm 1 110 mm 1 310 mm 

počet korečků 10 ks 13 ks 10 ks 
rozteč ok uložení korečku 1 180 mm 1 000 mm 1 180 mm 

čep uložení korečku Ø 70 H11 Ø 65 H8 Ø 70 H11 
způsob uložení korečku čepy + klín čepy + klín čepy + šrouby 

 

 K výrobě kolesa jsou opět vhodné Krušnohorské strojírny Komořany, a. s., které 
svou blízkostí a možností obrobit kolesa až do průměru 15 000 mm nabízejí možnost 
dopravit koleso na montážní místo jednom kuse. V případě transportu na větší vzdálenost 
se nabízí alternativa vyrobit koleso jako dělené a jeho sestavení provést na montážním 
místě. Tím se však prodlužují práce prováděné při montáži a jsou kladeny vyšší nároky na 
montážní místo a pracovníky. Osazení kolesa otěrovými plechy je vhodném provést před 
transportem na montážní místo. Korečky je vhodné zvolit v provedení pro lepivé 
materiály, konstrukčně se jedná o korečky s řetězy s č. výkresu 0-02-1923 (odlévaná 
bandáž s šesti zuby) nebo plné korečky vyráběné pod číslem výkresu 81-0-2879 (odlévaná 
bandáž s dvěma hroty). Montáž korečků bude provedena jako závěrečná operace na 
montážním místě. 
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Součástí kolesa rýpadla je ozubený věnec, přes který je koleso poháněno od motoru 
s převodovkou. Ozubený věnec vyrobený pod č. výkresu 11-1-00359 je nutno slícovat 
s kolesem. Současně použitý ozubený věnec namontovaný na rýpadle K 800B.12/K54 je 
v provozu od listopadu 2009, oproti věnci pro K 800N (plně kompatibilním s KU 300) má 
rozdílný průměr, menší šířku a odlišné parametry ozubení, proto současný věnec nelze 
použít. Pro slícování ozubeného věnce s kolesem je v kolese obrobena kruhová plocha ke 
které dosedá obrobená plocha ozubeného věnce. Spojení kolesa a věnce je provedeno 
šrouby M27 a lícovanými pouzdry Ø 50H7/n6, které zajišťují přenos hnací síly. Otvory pro 
pouzdra ve věnci je nutno vrtat při montáži pomocí radiální vrtačky s přípravkem a tím 
zajistit spojení ozubeného věnce s kolesem. 

Otěrový prstenec bude po vyrobení dle výkresu č. 81-0-2559 transportován jako 
celek na montážní místo včetně již připevněných otěrových plechů. Doporučuji provést 
úpravu otěrového prstence dle výkresu 81-1-4466, tato úprava umožňuje doplnit na 
otěrový prstenec zařízení k čištění korečků včetně hydrauliky podle výkresu 81-0-2941. 
Čištění korečků je již s úspěchem použito na stávajícím stroji a značně usnadňuje těžbu 
v lepivých zeminách. Po kompletaci osy kolesa a kolesa bude na ložisko osy nasunut 
otěrový prstenec, tento celek pak bude namontován do připravených ložiskových domků 
kolesového výložníku. 

Pohon kolesa je možno uspořádat ve starším provedení s prokluzovou spojkou na 
boku převodové skříně podle výkresu 81-1-3937 v provedení II, který vyhovuje současným 
požadavkům z báňsko-technických a bezpečnostních podmínek, ale toto provedení je příliš 
zastaralé a nespolehlivé. Stejné uspořádání pohonu je provedeno i na stávajícím pohonu 
kolesa stroje K 800B.12/K54. Nebo je zde možnost provést pohon kolesa podle výkresu 
číslo 1-1-01040, který se od předchozího liší použitím hydrodynamické prokluzové spojky 
KSA6,3 mezi motorem a převodovkou. Při tomto uspořádání odpadá prokluzová spojka na 
boku převodové skříně, ale spolu s ní nemůže být použit frekvenční měnič k řízení výkonu 
motoru. Nabízí se tedy možnost použití moderní hydraulicky ovládané prokluzové spojky 
od firmy Rexnord® Antriebstechnik BSD®, která je v praxi velmi používána a vykazuje 
vysokou spolehlivost a přesnost nastavení maximálního přenášeného krouticího momentu. 
Současné části pohonu budou nahrazeny novými komponenty přimontovanými na příruby 
vytvořené přímo na ocelové konstrukci kolesového výložníku. Převodovku pro starší 
provedení s prokluzovou spojkou na boku skříně reprezentuje výkres číslo 1-02-1853, 
č. výkresu 81-1-4991 je platné pro provedení bez prokluzové spojky použité u typů rýpadel 
KU 300. Převodovku doporučuji vyrobit novou podle výkresu 81-1-4991 v provedení I, 
s celkovým převodem 31,4, kterou lze plnohodnotně nahradit starší provedení převodovky 
podle 1-02-1853. Po ukončení provozu stroje a provedené revizi je možné ji opětovně 
využít jako plnohodnotný náhradní díl pro rýpadla KU 300 provozovaná na lomu Vršany. 
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Existuje ovšem možnost použití náhradních dílů KU 300 ze skladů Vršanské uhelné, a. s. 
po provedení potřebné repase převodové skříně a převodů. Porovnání převodovek pohonu 
kolesa typu K 800N a KU 300 ukazuje tabulka č. 4 následující níže. 

 
Tabulka č. 4: Porovnání převodovek pohonu kolesa typu K 800N a KU 300 

 K 800N 
(1-02-1853 provedení I) 

KU 300 
(81-1-4991 provedení I) 

 I. rychlost II. rychlost I. rychlost II. rychlost 

osová vzdálenost 550/640 mm 550/640 mm 550/640 mm 550/640 mm 

jmen. kroutící moment 58 840 N.m 68 646,6 N.m 58 750 N.m 69 700 N.m 

max. kroutící moment 93 163,2 N.m 93 163,2 N.m 93 250 N.m 93 250 N.m 

příkon 320 kW 250 kW 315 kW 250kW 

okamžité přetížení 500 kW 330 kW 500 kW 330 kW 

celkový převod 31,4 31,4 31,4 31,4 

otáčky hnacího hřídele 1 480 min-1 992 min-1 1 480 min-1 990 min-1 

otáčky hnaného hřídele 47,36 min-1 31,6 min-1 47,1 min-1 31,5 min-1 

olejová náplň olej PP90 cca 220 l olej PP90 cca 220 l 

 

Pohon je možné osadit starší bubnovou brzdou s číslem výkresu 81-0-2538 
v provedení II nebo novějším typem brzdy TE500/201/6No.17, popř. i nejnovějším druhem 
kotoučových brzd firmy SVENDBORG BRAKES, jejíž součástí však musí být 
hydraulický agregát který výrazně zdražuje tento typ brzd. Stávající elektromotor 
o příkonu 200 kW je nutné nahradit pro dodržení těžebních parametrů typu K 800N 
motorem s příkonem 315 kW a jmenovitými otáčkami 1 480 ot.min-1. V tabulce č. 8 na 
str. 26 je  provedeno porovnání těžebních parametrů se stávajícím elektromotorem 
o příkonu 200 kW řízeným frekvenčním měničem za cenu snížení měrné rozpojovací síly 
stroje. Alternativa ponechání stávajícího elektromotoru je tedy možná. Spojení motoru 
s převodovkou u provedení strojů K 800N zajišťuje hydrodynamická spojka, která 
současně plní i funkci prokluzové spojky. Je-li motor řízen frekvenčním měničem je 
použití hydrodynamické spojky nevhodné, její činností je vyřazena funkce frekvenčního 
měniče. Spojení motoru s převodovkou v tomto případě doporučuji přes pružnou spojku 
PERIFLEX popř. použití moderní spojky Rexnord® Omega™ a mechanickou prokluzovou 
spojku nebo nejlépe hydraulicky ovládanou prokluzovou spojkou typu 706-250-006 firmy 
Rexnord® Antriebstechnik BSD®. Celý pohon bude zakryt novým typem krytu pohonu dle 
výkresu č. 81-0-2981 popř. 2-53-3641. U pohonu K 800N je nutné zachovat převodovou 
skříň a elektromotor s příkonem 315 kW, ostatní části je možné zvolit dle potřeby 
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Vršanské uhelné, a. s. Pohon kolesa K 800N je osazen standardně osazen mezi motorem 
a převodovkou hydrodynamickou spojkou a bubnovou brzdou. Ostatní výše uvedené 
součásti nebyly prozatím na pohonu kolesa K 800N v praxi realizovány, ale jsou již 
několik let úspěšně provozovány u pohonů kolesa rýpadel typu KU 300, který je z větší 
části totožný s pohonem kolesa K 800N. 

K zajištění funkčnosti rekonstruovaného rýpadla s novým kolesem je potřeba nově 
vyrobit násypku kolesa, upravit kolesový pás včetně válečkových stolic a přepracovat 
mazání ložisek kolesa a otěrového prstence. Násypku kolesa je nutno vyrobit dle výkresu 
81-0-2558. Stávající násypka je přizpůsobena jinému tvaru kolesového pásu a použití 
vynášecího bubnu, proto ji pro tuto úpravu nelze použít. Kolesový pás je nutno upravit 
podle výkresu č. 81-0-2553, respektive postačí nově vyrobit jeho přední díl v provedení II 
podle výkresu 81-0-2534, zbylé části pásu lze po provedené revizi ponechat původní. Tyto 
části byly při generální opravě v roce 1989 přestavěny na typ K 800N, pouze výše uvedený 
přední díl kolesového pásu byl ponechán původní a konstrukce upravena pro navázání na 
ostatní části pásové cesty. V zobrazení výkresu č. 81-0-2553 se jedná o body konstrukce 
označené na výkrese 10 ÷ 12. Původní válečky pasové cesty je vhodné nahradit novými. 
Mazání ložisek a ozubeného věnce je možné napojit na současný mazací systém bez 
větších úprav. 

Součástí rekonstrukce v tomto rozsahu je nutná změna systému snímání otáček 
kolesa, nastavení zařízení proti překročení rypné síly (prokluzová spojka) a úprava 
napájení nového elektromotoru (pokud bude nahrazen) a hydraulického ovládání otěrového 
prstence. Vzhledem k úpravě hmotnosti špičky kolesového výložníku je nezbytné provést 
výpočet stability stroje a podle výsledku upravit hmotnost protizávaží. 

Výsledné parametry rýpadla před a po navrhované rekonstrukci porovnávají 
tabulky č. 7 a č. 8 následující na dalších stranách. 
 
3.3.2  Finanční vyčíslení nákladů modernizace špičky na typ K 800N 

 
Finanční vyčíslení nákladů na modernizaci špičky kolesového výložníku je 

provedeno podle platných cen firmy Krušnohorské strojírny Komořany a. s. pro dodávku 
v roce 2010. Tabulka č. 5 uvádí cenový rozpad nejvýznamnějších částí výše navrhované 
rekonstrukce bez ceny spojovacího materiálu v doporučeném provedení pohonu kolesa. 
Doporučené části rekonstrukce nemají podstatný vliv na funkčnost stroje, ale usnadňují 
jeho snadnější provozování a poskytují lepší ochranu ostatních částí stroje. Osobně tyto 
součásti doporučuji při rekonstrukci použít. 
 
 



Bc. Josef Linet: Náhrada kolesového rýpadla K 800B 

2010                                                                                                                                      20 

Tabulka č. 5: Vyčíslení nákladů na modernizaci špičky rýpadla K 800B.12/K54 na typ K 800N 

Název položky Číslo výkresu Hmotnost Počet 
kusů Cena bez DPH 

konstrukce K.V. 0-02-1532 7 467 kg 1 423 000 Kč

přední díl kolesového pásu 81-0-2534/II 2 440 kg 1 119 000 Kč

osa kolesa 81-1-3943 3 220 kg 1 256 000 Kč

bezkomorové koleso 81-0-2551 12 955 kg 1 1 123 000 Kč

ozubený věnec 11-1-00359 3 572 kg 1 956 000 Kč

kryt ozubeného věnce 81-0-2866 2 315 kg 1 298 000 Kč

pastorek pohonu 2-52-2994 280 kg 1 130 000 Kč

korečky 0-02-1923 551 kg 13 1 288 000 Kč

násypka kolesa 81-0-2558 2 497 kg 1 121 000 Kč

otěrový prstenec * 81-0-2559 6 450 kg 1 1 306 000 Kč

čištění korečků ** 81-0-2941 1 228 kg 1 179 000 Kč

štít výložníku ** 81-0-2652 465 kg 1 23 000 Kč

kryt pohonu kolesa 81-0-2981 1 394 kg 1 34 000 Kč

převodovka kolesa 81-1-4991 6 610 kg 1 5 985 000 Kč

elektromotor ** (315 kW) 1AN3 2 135 kg 1 350 000 Kč
prokluzová spojka ** 

fy Rexnord® Antriebstechnik BSD® 706-250-006 250 kg 1 1 050 000 Kč

spojka pohonu **  
fy Rexnord® OMEGA™ typ E120M - 1 34 000 Kč

kotoučová brzda ** 
fy SVENDBORG BRAKES  BSFI 206 135 kg 1 567 000 Kč

upínací kroužek (ringfeder) RfN 7012 42 kg 2 40 500 Kč

ložisko 23168 (fy SKF) - 215 kg 1 109 500 Kč

ložisko 23160 (fy SKF) - 131 kg 1 75 500 Kč

ložisko 23164 (fy SKF) - 170 kg 1 94 400 Kč

Celkem - 54 502 kg - 14 561 900 Kč

 

Pozn. * včetně úpravy prstence pro montáž čištění korečků dle výkresu 81-1-4466 
**doporučené části k doplnění modernizace 
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3.3.3  Modernizace špičky kolesového výložníku na typ K 800R 
 

Tato rekonstrukce byla již v první polovině 80. let minulého století zpracována 
Vývojovým závodem mechanizace a automatizace KSK, k. p., jejímž výsledkem se stal 
výkres sestavy kolesového výložníku č. 0-02-1937 stroje označeného jako K 800R. Touto 
úpravou dochází ke zmenšení průměru kolesa z 6 560 mm na 5 800 mm, ale navýšením 
počtu použitých korečku z původních 10 na 13 získáme vyšší teoretickou výkonnost stroje 
o 380 m3 s.z. h-1. 

Rekonstrukce je zaměřena na špičku kolesového výložníku s možností aplikace 
částí pohonu ze souběžně modifikovaného rýpadla KU 300. Používá však komorové 
koleso, vhodné zejména k těžbě uhelné substance. Modifikace stroje K 800R byla dále 
rozvíjena v druhé polovině 80. let minulého století a jejím konečným výsledkem byla 
samostatná studie vyúsťující v rýpadlo K 800N, které představuji v předcházející kapitole. 

V této kapitole se omezím zejména na rozdíly mezi typy K 800R a K 800N, neboť 
většina součástí obou strojů je totožná, popř. vzájemně zaměnitelná. Bližší rozepisování je 
zbytečné a bylo by z větší části opakováním kapitoly 3.3.1, budu proto uvádět jen 
nejvýznačnější části. 

Rekonstrukce se zabývá jen použitím komorového kolesa s č. výkresu 0-53-1351 
shodného s typem KU 300. Koleso je pevně spojeno s osou kolesa pomocí dvou 
kuželových segmentů s číslem výkresů 3-06-7524 a 3-06-7525. Tomuto způsobu upnutí 
odpovídá osa kolesa, která má v místě upnutí segmentů menší průměr než osa kolesa 
K 800N. Nicméně lícovací otvory kolesa a osy jsou shodné s typem K 800N, proto i u této 
rekonstrukce lze v rozporu výkresovou dokumentací použít bezkomorové koleso 
s č. výkresu 81-0-2551 ovšem s upnutím přes kuželové segmenty. 

Komorovému kolesu odpovídá příslušný skluz kolesa s č. výkresu 0-02-1869, 
nahrazující otěrový prstenec u bezkomorového kolesa, s odlišnou hydraulikou ovládání. 
Ložisko skluzu kolesa je rozdílné, ale vnitřní průměr ložiska je totožný s provedením 
K 800N. 

Součásti jako násypky, kryty, lávky a ochozy jsou velmi individuálními 
záležitostmi a v praxi bývají často upravovány podle potřeb a zkušeností osádky stroje 
a výkresová dokumentace tyto aspekty postihuje jen minimálně, proto jejich porovnávání 
považuji za bezpředmětné. 

Pro názornost uvádím v níže uvedené tabulce č. 6 na samostatné straně porovnání 
výkresové dokumentace sestavy kolesového výložníku rýpadla K 800B.12/K54, 
v současném provedení, s provedením kolesového výložníku K 800R a K 800N. Pro 
K 800N jsou uvedeny čísla výkresů dle sestavy, nikoliv dle doporučení v kapitole 3.3.1. 
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Tabulka č. 6: Porovnání výkresové dokumentace kolesových výložníků typu K 800 

 K 800.B12/K54 K 800R K 800N 

Název výkresu číslo výkresu číslo výkresu číslo výkresu 

Sestava kolesového výložníku Rk 8277 0-02-1937 81-0-2509 
O.K. kolesového výložník Rk 8267 0-02-1532 0-02-1532/III 

Lávky a ochozy K.V. 0-02-1533/II 0-02-1533 21-0-00317 
Štít výložníku není použit není použit 81-0-2562 

Koleso  Rk 8349 0-53-1351* 81-0-2551** 
Uložení osy kolesa Rk 8257 1-04-2284 81-1-3944 

Osa kolesa Rk 9636 1-36-2164 81-1-3943 
Ozubený věnec kolesa 0-02-1578 11-1-00359 11-1-00359 
Kryt ozubeného věnce Rk 8249/I 0-04-1352 81-0-2866/I 

Uložení korečků - 1-04-2096 1-04-2096 
Násypka u kolesa 1-2-03410 0-04-1480 81-0-2557 

Kolesový pás Rk 8277 0-04-1893 81-0-2553/II 
Rám pásu – přední díl Rk 8240/II 81-0-2534 81-0-2534 
Rám pásu – střední díl 81-1-3922 81-1-3922 81-1-3922 
Rám pásu – zadní díl I. 81-1-3927 81-1-3927 81-1-3927 
Rám pásu – zadní díl II. 81-3938 81-3938 81-3938 

Prašný pás koles. výložníku Rk 157/III Rk157 Rk157 
Otěrový prstenec 1-0-00861 není použit 81-0-2559 

Skluz kolesa není použit 0-02-1869 není použit 
Vynášecí buben 1-Rk-06130 není použit není použit 

Pohon kolesa 61-1-00096/II 81-1-3937/II 81-1-3937/II 
Převodovka pohonu kolesa OK 100600/III 1-02-1853/I 1-02-1853/I 

Kryt pohonu kolesa 81-0-2550 81-0-2981 2-53-3641 
Mazání kolesa 0-04-1530 0-04-1530 0-04-1530 
Čištění korečků nezjištěno není použito 81-0-2941 

Čištění skluzu a otěr. prstence není použito není použito 81-1-4451 
Kabina řidiče 1-3-06201 Rk 186 21-0-00185 

Rám kabiny řidiče Rk 175 Rk 175 Rk 175 
Závěs kabiny Rk 559 Rk 559 Rk 559 

 
Pozn. *  komorové koleso 

** bezkomorové koleso s možnou úpravou kolesa dle č. výkresu 81-0-2894 
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3.4 Celková modernizace rýpadla K 800B.12/K54 
 

Rýpadlo je v současné době po provedené opravě v říjnu 2009 vyjma špičky 
kolesového výložníku celkově v dobrém stavu. Postupně se zaměřím na jednotlivé 
konstrukční celky rýpadla s možností modernizace. Pojezd rýpadla vzhledem k těžební 
technologii a možnosti výsuvu kolesového výložníku nepotřebuje modernizaci, stávající 
pojezd rýpadla je dostatečný. Problematickou částí stroje je otoč horní stavby. Otáčením 
horní stavby a pojezdem vahadel po skroužené kolejnici dochází k rozválcování kolejnice 
do stran a nastává potřeba její častější výměny, kterou lze ovšem provádět poměrně snadno 
bez nutnosti zvedání horní stavby stroje. Poslední výměna kruhové pojezdové kolejnice 
byla provedena v roce 2008. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení otoče horní stavby není 
možno pojezdovou kolejnici nahradit kulovou dráhou bez rozsáhlé úpravy otočné desky 
a spodní stavby, která je prakticky nemožná a finančně velmi nákladná, proto její 
modernizaci pokládám za nereálnou. Nicméně rýpadlo K 800B.12/K54 je provozováno 
výhradně na pracovních plošinách řezů bez úklonu pojezdové pláně, proto jsou na otoč 
stroje kladeny menší bezpečnostní požadavky než na rýpadla pracující v úklonu. Ocelová 
konstrukce stroje je spojována nýty. V roce 2009 byla provedena celková prohlídka 
ocelové konstrukce stroje a poškozené nýty byly nahrazeny lícovanými šrouby. 
Kladkostroje zdvihu kolesového výložníku v tomto konstrukčním provedení plně vyhovují 
a budou při správné údržbě funkční po celou dobu plánované životnosti stroje. Centrální 
mazací a řídících sytém používaný současně na rýpadle je plně vyhovující. 
 

3.5 Hodnocení rekonstrukce rýpadla a parametry po modernizaci 
 

Bude-li na stroji provedena rekonstrukce špičky kolesového výložníku dle 
některého z předkládaných návrhů lze očekávat dostatečné prodloužení životnosti rýpadla 
do plánovaného ukončení těžby skrývkových hmot na 1. a 2. řezu lomu Vršany – Šverma, 
tj. cca do roku 2021. Parametry stroje po provedené modernizaci závisí na zvolené 
variantě, kterou se současně sníží náklady na provoz a údržbu problematických částí. 
Pohon kolesa bude při jakékoliv zvolené variantě standardizován na typ KU 300, pro který 
je v současné době dostatečné množství náhradních dílů, čímž se odstraní se riziko 
poškození dnes již nenahraditelných částí pohonu.  

Navrhuji provést modernizaci pouze špičky kolesového výložníku na stroj typu 
K 800N s kolesem o průměru 5 800 mm za použití stávajícího elektromotoru, který je řízen 
frekvenčním měničem. Touto úpravou dojde ke snížení teoretické výkonnosti stroje 
a snížení rypné síly oproti typu K 800N, které však vzhledem k povaze těžených zemin 
a plánovanému množství těžby lze zanedbat. Výkonnost stroje bude dostatečná. 
V následujících tabulkách uvádím parametry rýpadla pro uvedené varianty. 
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Tabulka č. 7: Parametry rýpadla K 800B.12/K54 po modernizaci na typ K 800N 

Technický popis typ K 800N s kolesem 
 Ø 6 560 mm 

typ K 800N s kolesem 
 Ø 5 800 mm 

rychlost I. rychlost II. rychlost I. rychlost II. rychlost

objem korečku [m3] 0,8 0,58 

objem mezikruží [m3] 1,095 0,12 

otáčky kolesa [min-1] 4,69 3,14 4,69 3,14 

obvodová rychlost kolesa [m.s-1] 2,04 1,36 1,84 1,23 

příkon pohonu kolesa [kW] 315 250 315 250 

otáčky elektromotoru [min-1] 1 480 992 1 480 992 

celková účinnost pohonu kolesa 0,849 0,849 

průměr kolesa s korečky [m] 8,3 7,5 

počet korečků [ks] 10 13 

počet výsypů [min-1] 46,9 31,4 60,9 40,8 

teoretická výkonnost [m3.s.z h-1] 3 788,0 2 539,0 2 338,9 1 573,8 

technická výkonnost [m3.r.z h-1] 2 705,7 1 813,6 1 670,6 1 124,1 

porubová výkonnost [m3.r.z h-1] 1 894,0 1 269,5 1 169,4 786,9 

jmenovitá obvodová síla [kN] 131,4 155,6 145,4 172,2 

měrná rypná síla [kN.m-1] 78,0 92,4 66,4 78,7 

rozpojovací síla [kN] 75,5 99,7 110,9 137,5 

měrná rozpojovací síla [kN.m-1] 44,8 59,2 50,7 62,8 

výkon pro rozpojení hornin [kW] 181,0 160,2 240,2 199,7 

výkon pro zdvih zemin [kW] 134,0 89,8 74,8 50,3 

hmotnost stroje [t] 1 315 1 400 

max.výška řezu [m] 24,5 22,8 

max. hloubka řezu [m] 4,4 4,0 

 
Pozn. Nově navrhovaný elektromotor je proveden jako dvourychlostní. Hodnoty výkonnosti stroje a jeho 
rozpojovacích sil byly vypočteny podle ČSN 27 7022 [12] s použitím následujících koeficientů a parametrů 
zeminy: 

- objemová hmotnost    ρ = 2,19 m3. t-1 
- koeficient nakypření    kn = 1,4 
- koeficient plnění korečku   kp = 1,0 
- koeficient výkonnosti v bloku   ko = 0,7 
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Tabulka č. 8: Parametry rýpadla K 800B.12/K54 po modernizaci na typ K 800N se stávajícím 
elektromotorem o příkonu 200 kW 

Technický popis 
Parametr 

před modernizací 
(K 800B.12/K54) 

Parametr 
po modernizaci na typ  

K 800N (pův. elektromotor) 
průměr kolesa [mm] 6 560 5 800 6 560 

objem korečku [m3] 0,8 0,58 0,8 

objem mezikruží [m3] 0,5 0,12 1,095 

otáčky kolesa [min-1] 3,11 3,14 3,14 

obvodová rychlost kolesa [m.s-1] 1,35 1,23 1,36 

příkon pohonu kolesa [kW] 200 200 200 

otáčky elektromotoru [min-1] 992 992 992 

celková účinnost pohonu kolesa 0,849 0,849 0,849 

průměr kolesa s korečky [m] 8,3 7,5 8,3 

počet korečků [ks] 10 13 10 

počet výsypů [min-1] 31,1 40,8 31,4 

teoretická výkonnost [m3.s.z h-1] 1 960,5 1 573,8 2 539,0 

technická výkonnost [m3.r.z h-1] 1 400,3 1 124,1 1 813,6 

porubová výkonnost [m3.r.z h-1] 980,2 786,9 1 269,5 

jmenovitá obvodová síla [kN] 125,6 137,8 124,5 

měrná rypná síla [kN.m-1] 74,6 62,9 73,9 

rozpojovací síla [kN] 82,1 103,1 68,6 

měrná rozpojovací síla [kN.m-1] 48,7 47,1 40,7 

výkon pro rozpojení hornin [kW] 130,6 149,7 110,2 

výkon pro zdvih zemin [kW] 69,4 50,3 89,8 

hmotnost stroje [t] 1 315 1 400 1 400 

max.výška řezu [m] 24,5 22,8 24,5 

max. hloubka řezu [m] 4,4 4,0 4,0 

 
Pozn. Elektromotor řízen frekvenčním měničem. Hodnoty výkonnosti stroje a jeho rozpojovacích sil byly 
vypočteny dle ČSN 27 7022 [12] s použitím uvedených koeficientů a parametrů zeminy: 

- objemová hmotnost    ρ = 2,19 m3. t-1 
- koeficient nakypření    kn = 1,4 
- koeficient plnění korečku  kp = 1,0 
- koeficient výkonnosti v bloku   ko = 0,7 
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4 Náhrada rýpadla K 800B.12/K54 kolesovým rýpadlem typu 
KU 300 podle provedení Krušnohorských strojíren Komořany, a. s. 

 
4.1 Popis rýpadla typu KU 300 
 

Kolesová rýpadla typu KU 300 jsou výrobkem Uničovských strojíren a během cca 
40-ti let provozu prošla rozsáhlým vývojem následovaným mnoha konstrukčními 
úpravami. Jedná se o osvědčená rýpadla, které jsou používána především na uhelných 
popř. smíšených řezech povrchových lomů, jejichž odpor nepřesahuje 120 kN.m-1 nejen 
v České republice, ale i v Makedonii, Bosně a Hercegovině a na lomech v Ukrajině. 
V současné době je hlavním dodavatelem těchto dobývacích strojů v nejmodernějším 
provedení firma NOEN a. s. následována společnostmi PRODECO a. s. a  Krušnohorské 
strojírny Komořany, a. s. Obě firmy nabízejí nejmodernější provedení strojů nebo 
modernizace stávajících rýpadel, konstrukční rozdíly jsou zejména v pohonech kolesa. 

 
Obrázek č. 3:   Schéma rýpadla KU 300 v původním provedení [11] 

 
Střední kolesové rýpadlo KU 300 je vybaveno výsuvovým kolesovým výložníkem 

s výsuvem až 8,5 m a komorovým nebo častěji bezkomorovým kolesem o průměru 7,5 m. 
Rýpadlo pojíždí na housenicovém podvozku tvořeném třemi housenicovými dvojčaty, 
z nichž jedno dvojče je řiditelné a umožňuje projíždění oblouků. Toto řiditelné dvojče je   
u typů KU 300.S opatřeno svisle výsuvným hydraulickým válcem pro jízdu ve svahu 1 : 9 
až 1 : 6,2, přičemž se pozitivně mění dosahové parametry rýpadla. Spodní stavba 
s kabelovým bubnem nese pomocí kulové dráhy horní stavbu ve tvaru písmene „C“ se 
kterou je pevně spojen vyvažovací výložník s pohyblivým protizávažím. V horní stavbě 
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rýpadla je kyvně zakotven výsuvový (u některých starších typů nevýsuvový, např. 
KU 300.17/K73 před modernizací) kolesový výložník. Nakládací výložník je ukotven 
k spodní stavbě přes ozubený věnec a kulovou dráhu a v horní stavbě se jeho závěs nachází 
v ose otáčení stroje, kde je i zařízení zdvihu nakládacího výložníku. Tímto konstrukčním 
upořádáním je možné provádět natáčení nakládacího výložníku o 360°, výškově je 
výložník pohyblivý od +1 m do +11 m nad pracovní plošinou stroje. Výsypka nakládacího 
výložníku může být kalhotová, při použití kolejové dopravy, nebo výsypkou určenou pro 
nakládaní na pásový dopravník [7, 10]. 
 
4.2  Nahrazení rýpadla K 800B.12/K54 novým rýpadlem typu KU 300  
 

Tato alternativa je z hlediska modernizace strojového zařízení lomu Vršany – 
Šverma logickým krokem, ale pokud se zaměříme na dobu použitelnosti nového rýpadla je 
ekonomicky velmi nevýhodná. Nové rýpadlo KU 300 by dle současných možností bylo 
použitelné nejdříve v období od 06/2011, pokud by již výroba započala v 01/2010. 
Předpokládaná životnost nového rýpadla je cca 25 let. Bohužel s provozem rýpadla 
K 800B.12/K54 nebo jeho náhrady je počítáno maximálně do roku 2021, kdy bude těžba 
skrývky tímto rýpadlem trvale ukončena. Těžbu skrývky bude následně zajišťovat jediné 
rýpadlo KU 800.11/K84 [13]. Rýpadlo typu KU 800 je zařazeno do technologického celku 
TC2, proto jeho nahrazení rýpadlem typu KU 300 technologického celku TC1 není 
parametrově možné. Pro nové rýpadlo KU 300 není po ukončení těžby odlehčovacího řezu 
po roce 2021 uplatnění a rýpadlo by bylo zlikvidováno, popř. by muselo nahradit jiné 
rýpadlo KU 300 při těžbě na uhelných řezech lomu Vršany – Šverma, kterými se zabývám 
v následujícím odstavci. 
 

4.3  Nahrazení rýpadla K 800B.12/K54 stávajícím rýpadlem typu KU 300 
z lomu Vršany - Šverma 

 

Na uhelných řezech lomu Vršany-Šverma jsou použita celkem čtyři rýpadla typu 
KU 300 různých provedení. Na lomu Jan Šverma provádí těžbu uhlí lomu na zbývajících 
uhelných řezech rýpadlo KU 300.34/K96. Toto rýpadlo bylo uvedeno do provozu v roce 
1983 a dle Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro lomy Vršany-Šverma se s jeho 
provozem počítá do roku 2014, následně bude odstaveno z provozu [13]. Rýpadlo je 
v původním provedení, pohon kolesa zajišťuje elektromotor o příkonu 315 kW 
a jmenovitými otáčkami 970 min-1. Převodová skříň kolesa s číslem výkresu 0-RK 04042 
má celkový převod ic = 187,4 a udává kolesu otáčky 5,2 min-1, které vytváří na obvodu 
kolesa obvodovou rychlost 2,03 m.s-1. Rýpadlo je osazeno bezkomorovým kolesem 
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o průměru 7,5 m s 13 plnými korečky. Skluz kolesa je doplněn vynášecím bubnem. 
Na lomu Jan Šverma je dále v záloze odstaveno rýpadlo KU 300.42/K97 vyrobené 

v roce 1985. Rýpadlo je opět v původním provedení, pohon kolesa a koleso je stejného 
typu jako u rýpadla KU 300.34/K96. Skluz kolesa je opětovně doplněn vynášecím 
bubnem.  Toto rýpadlo bude dle POPD krátkodobě nasazeno k těžbě skrývky od 07/2010 
do 07/2011, poté bude odstaveno [13]. 

Na lomu Vršany jsou nasazena rýpadla KU 300.26/K85 a KU 300.46/K107 
s jejichž provozem je počítáno až do konce životnosti lomu Vršany - Šverma. Rýpadlo 
KU 300.46/K107 z roku 1993 pracuje na 4. řezu, jedná se o nejnovější rýpadlo použité na 
lomu Vršany - Šverma. Rýpadlo je osazeno bezkomorovým kolesem o průměru 7,5 m   
s 13 korečky s řetězy a pevným skluzem. Pohon kolesa je podle výkresové dokumentace 
Krušnohorských strojíren Komořany a. s., tedy pohon pomocí ozubeného věnce. 
Převodovou skříň kolesa s číslem výkresu 81-1-4991 s celkovým převodem ic = 31,4 
pohání elektromotor o příkonu 315 kW a jmenovitými otáčkami 1 480 min-1. Otáčky 
kolesa 3,14 – 4,69 min-1 udělují kolesu obvodovou rychlost 1,23 – 1,84 m.s-1.  

Druhé rýpadlo KU 300.26/K85 zprovozněné v roce 1981 provádí těžbu uhelné 
substance na 3. řezu. Rýpadlo je opět v původním provedení, pohon kolesa a koleso je 
stejného typu jako u rýpadla KU 300.34/K96 (pohon kolesa firmy UNEX, a. s.). Otáčky 
kolesa činí 5,2 min-1 s obvodovou rychlostí 2,03 m.s-1. Skluz kolesa má opět vynášecí 
buben. 

Na základě zpracovaného POPD budou po vyuhlení dřívějšího lomu Jan Šverma 
obě rýpadla typu KU 300 z lomu Jan Šverma přesunuta na lom Vršany. Oba lomy jsou již 
v současné době propojeny a přesun rýpadel bude tedy spíše symbolický. Na lomu Vršany 
-Šverma budou v neustáleném provozu na uhelných řezech vždy minimálně dvě rýpadla 
typu KU 300, jedno rýpadlo bude odstaveno pro případ nečekaného výpadku některého 
z nasazených rýpadel. U všech tří rýpadel budou plánovaně prováděny opravy a generální 
opravy, které zaručí spolehlivý provoz minimálně dvou rýpadel. Poslední čtvrté rýpadlo 
bude pro jeho nevyužití prodáno nebo zlikvidováno. Právě poslední zmiňované rýpadlo je 
možno využít jako náhradu stávajícího rýpadla K 800B.12/K54 při těžbě skrývky. Bohužel 
dle plánovaného rozpisu využití rýpadel bude rýpadlo zcela uvolněno až po roce 2014 a 
dalších organizačních změnách v provozu rýpadel. Pokud k tomuto faktu připočteme, že 
rýpadlo typu KU 300 je spíše vhodné pro těžbu uhelné substance než pro nadložní hmoty, 
které právě ve vrchních skrývkových řezech vykazují vysokou lepivost, se jeví tato 
náhrada jako nevhodná. Rýpadlo by muselo být opatřeno dodatečnými úpravami pro těžbu 
skrývkových hmot, které by zapříčinily další zpoždění k nasazení. Tyto úpravy, jako např. 
změna obvodové rychlosti kolesa, čištění korečků, skluzu apod. nebyly pro typ KU 300 pro 
jejich způsob použití prvotně zamýšleny. 
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4.4  Rekonstrukce stávajících rýpadel typu KU 300 
 

Stávající rýpadla KU 300 budou postupně těžební společností rekonstruována, 
neboť neustálým provozem dochází k jejich opotřebování a konstrukční celky jako např. 
koleso, dopravní cesty korečky musí být neustále opravovány, aby byla zajištěna provozu 
schopnost rýpadla. V případech, kdy jsou již některé celky výrazně opotřebeny je nutno 
provést generální opravu. Konstrukční celky jako ocelová konstrukce spodní stavby, 
otočná deska a horní stavba jsou navrženy tak, aby při správném ošetřování svou životností 
překonaly dobu plánovaného provozu stroje. Ostatní části je nutné postupně opravovat. 
Některé části stroje je možné po revizi opětovně použít, jedná se např. o ocelovou 
konstrukci nakládacího výložníku, podvozky stroje, popř. i kolesové výložníky. 

Při respektování výše uvedených poznatků nepředpokládám výrazné opotřebení 
ocelových konstrukcí stroje, pokud nedojde k jejich deformaci při kolizích. Zaměřím-li se 
na nejčastěji rekonstruované části. Jistě bude nutné vyrobit pro rýpadla nová kolesa. V tom 
případě doporučuji provést rekonstrukci celého pohonu kolesa na pohon přes ozubený 
věnec nabízený firmou Krušnohorské strojírny Komořany, a. s., kterým dochází ke snížení 
instalovaného výkonu elektromotoru oproti alternativě nabízené firmou NOEN, a. s., ale 
její nevýhodou je problematické utěsnění ozubeného věnce a úniky maziva a menší 
rozpojovací a síla, která však k povaze těžené uhelné substance i skrývkových zemin 
v Hořanském energetickém koridoru není příliš potřebná. Výčet způsobů pohonu kolesa 
rýpadel ve společnostech Vršanská uhelná a. s., Litvínovská uhelná a. s. a Severočeské 
doly Chomutov, a. s. zobrazuje následující tabulka č. 9. U stávajících rýpadel s pohonem 
kolesa firmy UNEX a. s. by bylo vyžadováno snížení obvodové rychlosti kolesa změnou 
převodu pohonu kolesa. Převodovka kolesa by musela být provedena podle výkresu         
0-RK 04042 v provedení III s celkovým převodem ic = 187,4 a elektromotorem o příkonu 
250 kW s jmenovitými otáčkami 740 min-1. Současná kolesa by po provedené revizi bylo 
možné použít, stejně tak jako vynášecí buben. Na stroj navrhuji doplnit čištění korečků, 
které však pro toto provedení pohonu nebylo zkresleno a muselo by být nově navrženo. 
U rýpadla KU 300.46/K107 s pohonem kolesa KSK by po provedené revizi stroje byly 
veškeré stávající části použity bez změn. Opětovně navrhuji doplnit čištění korečků, které 
lze aplikovat z typu K 800N podle výkresu číslo 81-0-2941. 

Součástí většiny generálních oprav a rekonstrukcí je rekonstrukce centrálního 
mazacího systému a elektrovýzbroje stroje včetně řídicího systému. Doplnění pohonu 
kolesa o frekvenční měnič je při těžbě skrývkových hmot velkým přínosem, s jeho pomocí 
lze plynule měnit otáčky kolesa tím účelně regulovat obvodovou rychlost kolesa a zajistit 
tak správné vyprazdňování korečků i při těžbě lepivých materiálů. Jeho pořízení je však 
velmi nákladné. 
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Tabulka č. 9: Způsoby pohonů kolesa typu KU 300 v SHR 

těžební společnost lom rýpadlo typ pohonu 
Vršany – Šverma KU 300.26 UNEX 
Vršany – Šverma KU 300.34 UNEX 
Vršany – Šverma KU 300.42 UNEX 

Vršanská uhelná a. s. 

Vršany – Šverma KU 300.46 KSK 
Československé armády KU 300.17 KSK 
Československé armády KU 300.23 KSK Litvínovská uhelná a. s. 
Československé armády KU 300.24 KSK 

Doly Bílina KU 300.8 KSK 
Doly Bílina KU 300.13 NOEN 
Doly Bílina KU 300.15 NOEN 
Doly Bílina KU 300.16 KSK 
Doly Bílina KU 300.30 PRODECO 
Doly Bílina KU 300.40 PRODECO 

Doly Nástup Tušimice KU 300.9 KSK 
Doly Nástup Tušimice KU 300.22 KSK 
Doly Nástup Tušimice KU 300.27 KSK 

Severočeské doly, a. s. 

Doly Nástup Tušimice KU 300.29 KSK 
 
Komentář k tabulce č. 9 
NOEN – pohon firmy NOEN, a. s., kroutící moment přenáší osa kolesa, která je spojena lícovanými 

šrouby s kolesem (obdobná alternativa firmy PRODECO a. s., která byla představena dříve), 
KSK - pohon firmy Krušnohorské strojírny Komořany, a. s., krouticí moment přenáší pastorek na 

ozubený věnec spojený s kolesem, 
PRODECO – pohon firmy PRODECO a. s., krouticí moment přenáší osa kolesa, která je spojena 

lícovanými šrouby s kolesem (podobnost s pohonem firmy NOEN a. s.), 
UNEX – pohon bývalé firmy Uničovské strojírny a . s. (nyní UNEX, a. s.), krouticí moment přenáší 

drážkovaná osa kolesa, která je drážkami spojena s kolesem. 

 
4.5 Zhodnocení nahrazení K 800B.12/K54 rýpadlem typu KU 300 
 

Nahrazení provozovaného rýpadla K 800B.12/K54 novým rýpadlem typu KU 300 
je záležitostí finančně velmi nákladnou, proto ji z hlediska krátkodobého nasazení rýpadla 
na skrývkových řezech pokládám ze nevhodnou. 

V případě vyčlenění některého rýpadla typu KU 300 ze stávajících strojů 
situovaných na lomu Vršany – Šverma je zapotřebí provést úpravy stroje zejména v oblasti 
pohonu kolesa a výsypu zeminy z kolesa. Připočteme-li skutečnost, že s rýpadly KU 300 je 
počítáno především k těžbě uhelné substance budou v dalším vývoji lomu trvale blokována 
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tři rýpadla, poslední čtvrté rýpadlo se nabízí k nasazení na skrývce místo rýpadla 
K 800B.12/K54. Jako nevhodnější náhradu doporučuji tedy rýpadlo KU 300.46/K107.  

V následující tabulce uvádím porovnání parametrů K 800B.12/K54 před 
modernizací s typem KU 300 obou zastoupených provedeních pohonů kolesa na lomu 
Vršany - Šverma. 
 

Tabulka č. 10: Porovnání parametrů rýpadla K 800B.12/K54 s typem KU 300 

Technický popis K 800B.12 KU 300.46 KU 300.42 

druh pohonu kolesa - KSK UNEX 

objem korečku [m3] 0,8 0,58 0,58 

objem mezikruží [m3] 0,5 0,12 0,12 

otáčky kolesa [min-1] 3,11 3,14 ÷ 4,69 5,18 

obvodová rychlost kolesa [m.s-1] 1,35 1,23 ÷ 1,84 2,03 

příkon pohonu kolesa [kW] 200 315 315 

otáčky elektromotoru [min-1] 992 1 480 970 

průměr kolesa s korečky [m] 8,3 7,5 7,5 

počet korečků [ks] 10 13 13 

počet výsypů [min-1] 31,1 40,8 ÷ 60,9 67,3 

max. teoretická výkonnost [m3.s.z h-1] 1 961 2 339 2 584 

max. technická výkonnost [m3.r.z h-1] 1 400 1 671 1 846 

jmenovitá obvodová síla [kN] 125,6 145,5 131,6 

měrná rypná síla [kN.m-1] 74,6 66,4 60,1 

rozpojovací síla [kN] 82,1 110,9 97,1 

měrná rozpojovací síla [kN.m-1] 48,7 50,7 44,4 

výkon pro rozpojení hornin [kW] 130,6 240,2 232,4 

výkon pro zdvih zemin [kW] 69,4 74,8 82,6 

hmotnost stroje [t] 1 315 1 250 1 050 

max.výška řezu [m] 24,5 19,3 19,3 

max. hloubka řezu [m] 4,4 3,7 3,7 
 
Pozn. Hodnoty výkonnosti stroje a jeho rozpojovacích sil byly vypočteny dle ČSN 27 7022 [12] s použitím 
následujících koeficientů a parametrů zeminy: 

- objemová hmotnost    ρ = 2,19 m3. t-1 
- koeficient nakypření    kn = 1,4 
- koeficient plnění korečku  kp = 1,0 
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5 Náhrada rýpadla K 800B.12/K54 hydraulickým lopatovým 
rýpadlem v součinnosti s kolovou přepravou 

 
Nahradit rýpadlo K 800B.12/K54 plnohodnotným strojem znamená použít lopatové 

rýpadlo s teoretickou výkonností až 1 960 m3  s. z. h-1, to bohužel stávající rýpadla 
neumožňují. Dle Plánu přípravy otvírka a dobývání připravovaného pro období následující 
pro roce 2011 musí uvažované rýpadlo vytěžit v období let 2012 až 2021 cca 21,5 mil. m3 
skrývky v tzv. Hořanském energetickém koridoru, na 1. skrývkovém řezu a částečně i na 
2. skrývkovém řezu [13].Takovéto množství představuje minimální roční výkonnost 
rýpadla a použité dopravy přibližně 2,693 mil. m3 skrývky. Lopatové rýpadlo musí mít 
objem lopaty nejméně 11,5 m3 a housenicový podvozek, jeho plné nasazení předpokládám 
na začátku roku 2013. Preferován je elektrický pohon rýpadla. 

Hydraulická lopatová rýpadla jsou nejrozšířenější stroje pracující oproti kolesovým 
rýpadlům s přetržitým dobývacím procesem. Ke své činnosti využívají tlaku hydraulické 
kapaliny z generátoru, která je rozvedena do hydraulických pracovních válců ovládajících 
pohyby krákorce, násady a lopaty rýpadla, popř. i otoče stroje. Oproti mechanickým 
(lanovým) lopatovým rýpadlům dosahují větších rypných sil, jsou konstrukčně jednodušší 
a snadněji ovladatelné. Pohonnou jednotku tvoří vznětový motor spojený s generátorem 
tlaku a elektrické energie, u větších rýpadel je pohon elektrický. 

Obecně lze lopatová rýpadla rozdělit na malá (s objemem lopaty do 0,75 m3), 
střední lopatová rýpadla (s objemem lopaty 0,75 až 4,0 m3) a na velká lopatová rýpadla 
(s objemem lopaty nad 4,0 m3) [4], která se převážně používají na skrývkových řezech, 
rýpalových výsypkách a při těžbě nerostných surovin na menších lomech. Právě tato 
rýpadla lze použít k náhradě kolesového rýpadla K 800B.12/K54 na lomu Vršany. 

Velká hydraulická lopatová rýpadla nabízejí převážně společnosti s mezinárodním 
zastoupením, jedná se např. o známé společnosti Caterpillar, Komatsu, Liebherr, nebo 
firmy TEREX O&K popř. společnost HITACHI působící na americkém trhu. 
 
5.1 Hydraulické lopatové rýpadlo firmy KOMATSU 
 

Společnost KOMATSU nabízí hydraulická lopatová rýpadla s housenicovým 
podvozkem s objemem lopaty až 42 m3. Pro potřeby těžby skrývky na lomu Vršany – 
Šverma se nabízí k použití pouze rýpadla KOMATSU PC3000 s objemem lopaty 15 m3, 
KOMATSU PC4000 s objemem lopaty 22 m3 a největší nabízené rýpadlo KOMATSU 
PC8000 s objemem lopaty 42 m3. Jako náhrady rýpadla K 800B.12/K54 plně postačuje 
rýpadlo KOMATSU PC3000, ostatní rýpadla se vyznačují vyšší teoretickou výkonností, 
která by nebyla na lomu plně využita. 
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Rýpadlo KOMATSU PC3000 je velké hydraulické rýpadlo na housenicovém 
podvozku tvořeném dvěma jednoduchými housenicemi šíře 800 mm, popř. 1 000 mm, 
umístěnými na ocelové konstrukci rámu podvozku. Konstrukce rámu nese ve své střední 
části ložisko otoče horní stavby, kde je umístěna kabina řidiče, poháněcí agregát rýpadla 
a uložení pracovního zařízení tvořeného z výložníků s regulovatelným vysunutím pomocí 
hydraulických válců a hydraulicky ovládanou čelní nakládací lopatu o objemu 15,0 m3 
nebo hloubkovou lopatou rovněž s objemem 15,0 m3. Pohon rýpadla zajišťuje 
dvanáctiválcový vznětový přeplňovaný motor o výkonu 940 kW pohánějící přes 
převodovku generátor tlaku tvořený třemi samostatnými hydraulickými agregáty, které 
dodávají hydraulický tlak až 31 MPa pracovním válcům rýpadla. Motor současně pohání 
alternátor o maximálním dodávaném proudu 150 A s napětím systému rýpadla 24 V. 
Vznětový motor je možné nahradit elektromotorem o příkonu 900 kW s přívodním 
napětím 6,0 kV s frekvencí střídavého proudu 50 nebo 60 Hz. Hydraulické obvody rýpadla 
o celkové náplni 4 400 l zajišťují pohyb pracovního zařízení včetně lopaty, otáčení horní 
stavby (1x hydromotor) i vlastní pojezd rýpadla [16]. Další parametry rýpadla jsou 
obsaženy v následující tabulce č. 11.  

 

 
Obrázek č. 4: Lopatové rýpadlo KOMATSU PC3000 s čelní nakládací lopatou [19] 
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5.2  Hydraulické lopatové rýpadlo firmy LIEBHERR 
 
 Od roku 1949 je německá firma Liebherr Gmbh významným výrobcem 
hydraulických lopatových rýpadel používaných v celosvětovém měřítku. Dodává lopatová 
rýpadla s objemem lopaty od 0,17 až 42 m3. Pro použití rýpadel firmy Liebherr jako 
náhrady za rýpadlo K 800B.12/K54 připadají v úvahu pouze rýpadla typu R 9250 
s objemem lopaty 13 m3 a R 9350 s objemem lopaty 15,3 m3. Rýpadla vyšších výkonů 
typu R 995 s objemem lopaty 24 m3, R 996 s objemem lopaty 29 m3 nebo R 9800 
s objemem lopaty 42 m3 jsou pro potřeby lomu Vršany – Šverma příliš nákladná 
a nevhodná. 
 Hydraulické lopatové rýpadlo LIEBHERR R 9250 je svými parametry podobné 
rýpadlu typu R 9350, které je však výkonnější a je možno jej osadit poháněcím třífázovým 
elektromotorem oproti vznětovému motoru použitému v typu R 9250. Rýpadlo R 9350 se 
proto jeví jako vhodnější náhrada stroje K 800B.12/K54. 
 

 
Obrázek č. 5: Lopatové rýpadlo LIEBHERR R 9350 s čelní nakládací lopatou [20] 

 
Lopatové rýpadlo LIEBHERR R 9350 je zařazeno do kategorie velkých lopatových 

rýpadel. Je poháněno třífázovým elektromotorem o výkonu 1 200 kW s přívodním napětím 
6 kV a jmenovitými otáčkami 1 500 min-1 nebo dvanáctiválcovým přeplňovaným 
vznětovým motorem o výkonu 1 120 kW. Elektromotor nebo vznětový motor pohání 
hydraulický agregát vyvíjející tlak až 35 MPa, který zajišťuje pomocí hydraulických 
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obvodů s objemem 4 200 l hydraulického oleje pohyb nabíracího ústrojí rýpadla, otáčení 
horní stavby pomocí dvou hydromotorů a pojezd rýpadla. Rýpadlo se pohybuje po dvou 
jednoduchých housenicích o šířce 850 mm spojených s nosným rámem podvozku, který ve 
své střední části nese ložisko otoče horní stavby. Horní stavbu tvoří kabina řidiče, 
strojovna rýpadla a protizávaží vytvářející protiváhu pracovního zařízení tvořeného 
z výložníků s hydraulickými válci zakončené čelní nakládací lopatou s objemem 15,3 m3 
nebo hloubkovou lopatou o stejném objemu [17]. Další parametry rýpadla jsou obsaženy 
v tabulce č. 11 následující dále. 
 

5.3 Hydraulické lopatové rýpadlo firmy TEREX O&K (BUCYRUS) 
 

 Firma TEREX O&K (Orenstein & Koppel), nyní již BUCYRUS nabízí na trhu 
nejrůznější lopatová rýpadla s objem lopaty až 50 m3. Společnost je na trhu v České 
republice zastoupena firmou Phoenix – Zeppelin, spol. s r. o. Z její nabídky je k náhradě 
rýpadla K 800B.12/K54 možné rýpadlo typu RH120E s objemem lopaty 13,5 m3. Dále 
zmiňuji rýpadla jako RH40E s objemem lopaty 7 m3 nebo RH90C s objemem lopaty 10 
m3, která jsou výkonností svou nedosahují požadovaných parametrů, nebo RH170B 
s objemem lopaty 22 m3, RH200 s objemem lopaty 26 m3, RH340 s objemem lopaty 34 
m3 nebo největší nabízené rýpadlo RH400 s objemem lopaty 37 - 50 m3, jejichž využití na 
lomu Vršany – Šverma není pro vysoké výkony ekonomické. 
 

 
Obrázek č. 6: Lopatové rýpadlo TEREX O&K RH120E s čelní nakládací lopatou [21] 
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 Rýpadlo od firmy TEREX O&K typu RH120 patří opětovně do kategorie velkých 
hydraulických rýpadel. Pohon rýpadla je možno zvolit elektrický nebo pomocí dvou 
vznětových motorů. Vznětové motory jsou nabízeny od firmy Caterpillar jako 
přeplňované dvanáctiválce o výkonu jednoho motoru 1 140 kW nebo jako přeplňované 
šestiválce každý s výkonem 1 008 kW. Elektrifikované rýpadlo je poháněno 
asynchronním motorem s klecí o příkonu 1 000 kW s přívodním střídavým napětím 6 kV 
s frekvencí 50 Hz. Motor pohání hydraulický agregát s maximálním vyvíjeným tlakem 
37 MPa, který je rozváděn hydraulickým systémem k pohonu otoče horní stavby (dva 
hydromotory), pojezdu rýpadla a k vlastnímu pracovnímu nástroji včetně čelní nakládací 
nebo hloubkové lopaty o objemu 13,5 m3. Rýpadlo je opatřeno dvěma jednoduchými 
housenicemi šíře 1 000 mm situovaných na nosném rámu podvozku, který přes ložisko 
otoče nese horní stavbu stroje. Otočně uloženou horní stavbu tvoří kabina řidiče, poháněcí 
a hydraulický agregát, a protizávaží vyvažující hydraulicky ovládaná ramena výložníku 
zakončená lopatou [16]. Parametry rýpadla jsou obsaženy v následující tabulce č. 11. 
 

Tabulka č. 11: Parametry navrhovaných hydraulických lopatových rýpadel [15, 16, 17] 

Název položky KOMATSU 
PC3000 

LIEBHERR 
R 9350 

TEREX 
O&K 

RH 120E 
objem lopaty [m3] 15,0 15,3 13,5 

maximální rýpací dosah výškový [m] 14,5 13,0 13,7 
maximální rýpací dosah hloubkový [m] 3,2 3,8 2,5 

maximální vysýpací dosah vodorovný [m] 13,5 13,8 12,0 
maximální vysýpací dosah výškový [m] 10,2 11,2 10,7 
maximální otáčky horní stavby [min-1] 4,6 3,5 5,1 

cestovní rychlost [km.h-1] 2,4 2,2 2,7 
provozní hmotnost [t] 250 322,5 287 

teoretická výkonnost [m3.s.z h-1] 1 200 1 224 1 080 
technická výkonnost [m3.r.z h-1] 857 874 771 
roční výkonnost [m3.r.z rok-1] 3 560 000 3 631 000 3 203 000 

měrný tlak na podložku [N.cm-2] 23,4 26,3 21,5 
druh pohonu* D nebo E D nebo E D nebo E 
cena bez DPH 71 mil. Kč 66 mil. Kč 65 mil. Kč 

 
Pozn. *D vznětový motor, E elektromotor 
Hodnoty výkonnosti lopatových rýpadel byly vypočteny podle všeobecných vztahů [8, 9] s použitím 
následujících koeficientů a parametrů zeminy: 

- objemová hmotnost   ρ = 2,19 m3. t-1  - koeficient nakypření  kn = 1,4 
- koeficient plnění korečku kp = 1,0  
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5.4  Návrh dopravy skrývkových zemin od lopatového rýpadla 
 

Navržené lopatové hydraulické rýpadlo bude postupovat stejným směrem jako 
nahrazované rýpadlo K 800B.12/K54 dle Plánu přípravy, otvírky a dobývání pro období po 
roce 2011. Kolejová doprava použitá v současné době je vzhledem k dosahovým 
parametrům výše uvedených lopatových rýpadel nevhodná, koleje dopravní trasy by 
musely být při maximálním dosahu rýpadla cca 13 m často překládány. Těžba lopatovým 
rýpadlem na pásovou dopravu je při cyklickém způsobu dobývání lopatovými rýpadly 
problematická, tato alternativa byla v šedesátých letech 20. století zkoušena rýpadlem E2,5 
bez větších úspěchů a bylo od ní brzy upuštěno i přes nasazení tzv. rozprostíracího zařízení 
(projekt VZMA), které umožňovalo nakládání zeminy od lopatového rýpadla do násypky. 
Proto jedinou možnou alternativní dopravou je doprava velkoprostorovými nákladními 
vozy – dampry. 

Přepravní dampry je možno zakoupit, popř. pronajmout na předem dohodnuté 
období. Kolová doprava v takovém to rozsahu není v severočeské hnědouhelné pánvi příliš 
rozšířena. Proto bych se v této části zaměřil na jedinou nabídku společnosti Phoenix – 
Zeppelin, spol. s r. o. s provozovnou ve Velebudích u Mostu, vzdálenou cca 5 km od 
těžební lokality lomu Vršany – Šverma. 

Společnost Phoenix – Zeppelin, spol. s r. o. nabízí k prodeji či pronájmu nákladní 
vozidla, tj. dampry od firmy Caterpillar. Pro potřeby nově nasazeného lopatového rýpadla 
plně vyhovuje tzv. pevný dampr s označením Caterpillar 777F. 

 
Obrázek č. 7: Pevný dampr Caterpillar 777F [22] 
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Základem stroje je ocelový rám, ve kterém je uložen motor, závěsy náprav kol 
a korba s kabinou. Dampr je standardně osazen korbou s dvojitým sklonem dna korby ve 
tvaru písmene V vytápěnou výfukovými plyny z motoru. Objem korby činí 60,2 m3 a její 
výsyp zajišťují dva hydraulické válce. Dampr pohání přeplňovaný vznětový dvanáctiválec 
Cat® C32 ACERTTM o výkonu 758 kW ve spojení se s planetovou převodovkou 
poskytující sedm rychlostí vpřed a zpětný chod. Dampr dosahuje maximální rychlosti 
64,5 km.h-1. Celková hmotnost činí 163,2 t, z toho užitečná hmotnost představuje 90,7 t. 
Stroj je osazen nejmodernější elektronikou zajišťující bezpečnou jízdu, jedná se například 
o systémy hlídání prokluzu kol, systém ABS, uzávěrku diferenciálu, elektromagnetický 
retardér, apod. Minimální poloměr zatáčení je 23,5 m. Při plném nákladu připadá rozložení 
hmotnosti 33 % na přední a 67 % na zadní nápravu. Dampr má průjezdnou šířku 6 494 mm 
s celkovou délkou 10 535 mm, výška je 5 170 mm. Brzdy jsou lamelové v olejové 
lázni [18]. 

Pro zvolenou kolovou dopravu pomocí damprů navrhuji jejich provozování 
v nepřetržitém pracovním cyklu rozděleném do dvou dvanáctihodinových směn. Tento 
pracovní cyklus je na lomu Vršany – Šverma běžný a pracují tímto způsobem i ostatní 
rýpadla včetně technického zabezpečení lomu. Během dvanáctihodinové pracovní směny 
s hodinovou klidovou přestávkou je jeden dampr schopen vykonat na průměrnou přepravní 
vzdálenost 8,5 km 17 jízd. Na základě těchto poznatků a přepravního objemu korby 
dampru vychází výkonnost kolové dopravy pomocí strojů CAT 777F na 60,7 m3 r.z. h-1, 
která při ročním časovém fondu Tz = 6450 h a nasazení osmi damprů činí  
3 360 171 m3 r.z. rok-1. Lze tedy konstatovat, že takto zvolená a provozovaná kolová 
doprava zajistí přepravu dostatečného množství skrývkových hmot a to až o 7 % vyšší než 
je plánovaná roční těžba na 1. a 2. skrývkovém řezu podle stanovaného postupu rýpadla 
v souladu s Plánem přípravy, otvírky a dobývání lomu Vršany – Šverma. Lopatové 
hydraulické rýpadlo bude při přesném dodržování stanoveného cyklu využito na 61,8 % 
během své pracovní doby. Přepravní flotila čítající osm damprů se dvěma záložními stroji 
může mít své technické zázemí, včetně doplňování pohonných hmot, v areálu bývalého 
lomu Hrabák patřící Vršanské uhelné a. s., který je vzdálen od místa těžby cca 2,8 km. 

Kolová doprava si při svém zavedení vyžádá rozsáhlé úpravy dopravních cest, 
neboť vozidla tohoto typu nebyla na lomu Vršany – Šverma prozatím provozována. 
Dopravní trasa může být vedena v délce cca 5 km po asfaltové komunikaci, zbytek trasy 
bude veden po zpevněných cestách (z pevných poloh, které se vyskytují též v lomu) 
v těžebním řezu a na výsypce. Nejvíce problematickou částí bude jízda v otočném bodu 
lomu Jan Šverma, kde si zřízení dopravy vyžádá výstavbu nových komunikací a rozšíření 
stávajících dopravních cest. Vysoké nároky budou kladeny na udržování cest ve sjízdném 
stavu, zejména v zimních měsících, které rovněž výrazně zvýší náklady na provozování 
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kolové dopravy. Pevné dampry budou v těžebním řezu nakládány lopatovým hydraulickým 
rýpadlem, dále využijí současné asfaltové silnice č. 255 spojující bývalé obce Holešice 
a Vršany, která bude po roce 2012 součástí dobývacího prostoru, až k místu otočného bodu 
bývalého lomu Jan Šverma, kde je možné založit automobilovou výsypku s rozhrnováním 
buldozerem o maximální výšce etáže 10 m. Nabízí se i alternativa založení výsypky na 
vnitřní výsypce lomu Vršany, kde by vozidla sjížděla do výsypného místa přes prostor 
výsuvových hlav. Zřízením kolové dopravy skrývkových hmot by ovšem znamenalo 
změnu těžebních postupů a zrušení kolejového zakladače ZD 2100.1/Z73 se kterým by 
zanikl i zbytek ponechané kolejové dopravy na lomu Vršany – Šverma. 

 

 
Obrázek č. 8: Výsypné prostory kolové dopravy na lomu Vršany – Šverma [23] 

 
Legenda k obrázku č. 8: 

- výsypný prostor v otočném bodě bývalého lomu Jan Šverma 
- výsypný prostor na vnitřní výsypce lomu Vršany 
- těžba skrývky na výsypce Slatinice 

 
Přehled předpokládaných nákladů na zřízení kolové dopravy pomocí damprů 

CAT 777F vyjma nákladů na pohonné hmoty, vytvoření a udržování dopravních cest 
udává tabulka č. 12. 
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Tabulka č. 12: Náklady na zřízení kolové dopravy pomocí damprů CAT777F 

Název položky Počet/ 
období Cena bez DPH 

nový dampr CAT 777F 1 ks 35 mil Kč 

10 x nový dampr CAT 777F  10 ks 350 mil. Kč 

roční pronájem dampru CAT 777F 1 ks 8 291 000 Kč 

roční pronájem damprů CAT 777F 10 ks 82,9 mil. Kč 

roční údržba stroje 1 ks  125 000 Kč 

roční údržba strojů 10 ks 1 250 000 Kč 

vyčíslení za nově nakoupené stroje a jejich údržbu rok 36 250 000 Kč 

vyčíslení za vypůjčené stroje a jejich údržbu rok 9 541 000 Kč 

vyčíslení za nově nakoupené stroje a jejich údržbu 9 let 361 250 000 Kč 

vyčíslení za vypůjčené stroje a jejich údržbu 9 let 757 476 000 Kč 

 
5.5 Hodnocení návrhu použití lopatového rýpadla a kolové dopravy  
 

Rýpadlo K 800B.12/K54 je v současné době provozováno v součinnosti 
s kolejovou dopravou šíře 1 435 mm. Skrývkové vlaky tvoří elektrická lokomotiva 
Škoda 27E (řady 127) s jedenácti vagóny typu LH40 o objemu 40 m3. Tento způsob 
dopravy dosahující průměrně 3,0 mil. m3 skrývky za rok je na lomu Jan Šverma 
provozován od čtyřicátých let 20. století a je v praxi a podvědomí pracovníků velmi dobře 
zaveden. Dosahové nakládací parametry lopatového rýpadla však při zachování stávajících 
báňských postupů vylučují použití kolejové dopravy. Proto je její jedinou vhodnou 
náhradou zavedení výše uvedené kolové dopravy pomocí velkoprostorových damprů. 

Lopatové rýpadlo i s velkoobjemovou lopatou není po technické stránce, ať již 
s kolejovou nebo kolovou dopravou, svou výkonností schopné nahradit kolesové rýpadlo 
K 800B.12/K54. Obří lopatová rýpadla jsou vždy limitována transportními schopnosti 
kolové dopravy, která se odvíjí od situace na lomu a povětrnostních podmínek. 

Lze tedy konstatovat, že za cenu přebudování dopravních cest a zavedení dopravy 
skrývkových hmot velkoobjemovými dampry CAT 777F je možné rýpadlo 
K 800B.12/K54 nahradit nejvýhodněji hydraulickým lopatovým rýpadlem TEREX O&K 
RH 120E pracujícím v součinnosti s kolovou dopravou. Dampry je vhodné na plánované 
období zakoupit nové, jejich pronájem není na delší období pro těžební společnost 
výhodný. 
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6 Závěr - porovnání navrhovaných řešení po technické a ekonomické 
stránce 

 
Na základě předložených dílčích řešení náhrady kolesového rýpadla 

K 800B.12/K54 uvedených v předchozích kapitolách lze stanovit za nejvýhodnější řešení 
provedení rekonstrukce stávajícího rýpadla na typ K 800N. Ostatní navrhovaná řešení jsou 
ekonomicky mnohem nákladnější a např. velkokapacitní kolová doprava v praxi lomu 
prozatím neosvědčená. 

Kolesové rýpadlo typu KU 300 z lomu Vršany – Šverma, dočasně přesunuté na 
těžbu skrývky na 1. a 2. skrývkovém řezu, by vyžadovalo úpravy pohonu kolesa 
a vzhledem k absenci plynulému řízení otáček kolesa frekvenčním měničem by mohly 
vzniknout nepříjemnosti při těžbě lepivých zemin právě na zmíněných skrývkových řezech 
spočívající ve snížení výkonnosti rýpadla. Tato náhrada vykazuje menší formu rizika 
neúspěšného nasazení v lepivých zeminách a vyšší finanční nároky na úpravu stroje. 

Nasazení lopatového hydraulického rýpadla v součinnosti s kolovou dopravou 
provází vysoké pořizovací náklady a náklady na provoz a údržbu použitých damprů. 
Rýpadlo jako samostatný celek je vzhledem k dnešní technologické úrovni ve strojírenství 
mnohem méně poruchové, nenáchylné na lepivé materiály a jeho provoz je méně nákladný 
a jednodušší než u kolesového rýpadla. Problémem je nemožnost těžby na pásovou 
dopravu a problematické dosahové parametry při použití kolejové dopravy, které jeho 
použití v tomto případě významně omezují. 

Proto navrhuji po odstavení rýpadla K 800B.12/K54 v roce 2012 provést současně 
s jeho revizí i přestavbu kolesového výložníku na typ K 800N za použití bezkomorového 
kolesa a zcela nového pohonu kolesa s nejnovějšími bezpečnostními prvky osazeném 
stávajícím motorem s frekvenčním měničem. Touto úpravou dojde k prodloužení 
životnosti rýpadla, k snížení poruchovosti a tím i k zmenšení nákladů na provoz a údržbu 
rýpadla. 
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