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ANOTACE 

 V této bakalářské práci jsem zpracoval a vyhodnotil demontáž, transport z lomu 

Tušimice do lomu Bílina, následnou montáž a současně konstrukční modernizaci 

kolesového rypadla KU 300  a návrh jiné možné varianty tohoto řešení. Úvodní část mé 

bakalářské práce je zaměřena na technický popis KU 300, jeho demontáž, rizika a potíže 

s tím spojené, dále je uvedena přeprava, montáž a opět rizika a potíže spojená s touto 

etapou. Další část je zaměřena na technický popis konstrukční modernizace kolesového 

rypadla KU 300, jeho začlenění do systému těžby na SD, as. Doly Bílina, pracovní 

prostředí a technické parametry. Dále jsou popsána možná rizika navrženého postupu 

řešení. Na závěr je shrnuto navržené řešení a uvedeno zdůvodnění jeho výběru. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA : Rýpadlo,  KU 300, demontáž ,montáž, transport 

 

 

SUMMARY 

In this work I processed and assessed the removal, transportation from quarry Tušimice to 

quarry Bílina, followed by assembly and modernization of KU 300 excavator and other 

possible variants of this solution. Introductory part of my work is focused on the technical 

description of the KU 300, his disassembly and risk-related problems, as indicated 

transportation and installation of back-risks and difficulties associated with this stage. 

Another section focuses on the technical description of the structural modernization of the 

KU 300 excavator - its integration into the mining SD a.s. Doly Bilina, working 

environment and technical parameters. The following describes the different possible 

variants of this solution. Finally, it summarizes the proposed resolution and stated reasons 

for his choice 
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1 Úvod 
 

 V bakalářské práci jsem popsal a zhodnotil problematiku kolesového rypadla KU 

300 z uhelného lomu DNT do lomu Dolů Bílina. Hlavním cílem v Bakalářské práci bylo 

objasnění optimální možné varianty z technického, technologického hlediska a z hlediska 

co možná nejnižších finančních nákladů 

 

2  Analýza a řešení dané problematiky 
 
 Pro danou problematiku se jako nejvhodnější řešení nabízejí následující varianty: 
 
  1. Nový stroj 
 
  2. Modernizace vhodného velkostroje v místě těžby 
 
  3. Transport a modernizace stroje KU 300 
 

2.1  Nový stroj 
 

 Při stavbě úplně nového stroje máme možnost zapracovat zkušenosti z provozu 

stávajících velkostrojů a využít nových konstrukčních a výrobních technologií a materiálů. 

Konečným výsledkem je vytvořit moderní  stroj, s jednoduchou a lehce zvládnutelnou 

obsluhou, docílit větší produktivitu, zlepšit technologické možnosti velkostroje, 

v konečném důsledku i s nižšími nároky na energii a údržbu.   

 Postavením nového stroje by se odstranila drahá a časově náročná demontáž stávajícího 

kolesového rypadla. 

 

2.2 Jiný nevyužitý stroj 
 

 Najít jiný nevyužitý stroj v místě těžby, který je vhodný a umožní modernizaci   

na požadované parametry. 
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2.3 Transport a modernizace stroje z jiného dolu 
 

            Vzhledem k  požadavkům v místě těžby na rypné parametry nevyužitého 

kolesového rypadla KU 300 na DNT se nabízela možnost toto kolesové rypadlo 

demontovat a transportovat na DB. Modernizací zlepšit rypné parametry, komfort obsluhy 

použít nové bezpečnostní prvky a tím docílit větší produktivitu a technologické možnosti 

velkostroje, v konečném důsledku i s nižšími nároky na energii a údržbu včetně unifikace 

dílů s již provozovanými stroji. 

Vzhledem ke vzdálenosti mezi DNT a DB se nejoptimálněji jevily dvě možnosti transportu. 

První možností byl transport železniční dopravou a druhou možností pak automobilová 

doprava. 

 

 
 

Obr.1 Mapa trasy transportu 
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3 Ideový a technický návrh řešení v aplikaci na kolesové 
rýpadlo KU300 
 

Nový stroj 

 

            Nový stroj je z technického hlediska nejlepší řešení. Při této variantě odpadnou 

náklady s výstavbou demontážního místa, které nemůže být vybudováno na libovolném 

místě. Demontážní místo musí být přístupné autojeřábům, transportérům a samotnému 

kolesovému rypadlu. Pro demontáž je zapotřebí dostupnost elektrické energie.                   

Z ekologického hlediska musí být zajištěno proti úniku ropných látek do půdy. Pro 

pracovníky je nutné vybudovat vhodné sociální zázemí (šatny, sprchy, WC atd.) Dále       

je nutné zajistit zabezpečení a střežení. Odpadá drahá a časově náročná demontáž 

kolesového rypadla. 

 

Proti této variantě je pouze silný ekonomický argument. Cena za nové vhodné kolesové 

rypadlo se pohybuje řádově v částce cca 750 mil. Kč, kdežto cena za nevyužité kolesové 

rypadlo, včetně demontáže, transportu dílů, následné montáže, zlepšení rypných parametrů, 

komfortu obsluhy a nových bezpečnostních prvků je cca 205 mil. Kč. Z výše uvedených 

možností je patrné, že varianta nového stroje je nevýhodná z pohledu cenových nákladů. 

 

 Modernizace vhodného velkostroje v místě těžby       

            Najít jiný nevyužitý stroj v místě těžby, který je vhodný a umožní modernizaci      

na požadované parametry. Tím by odpadly náklady s dopravou, která je velice náročná 

jednak z hlediska finančních nákladů a jednak z hlediska organizačního. Nadměrný náklad 

se neobejde bez doprovodu policie a spousty dopravních omezení, což jsou další finanční 

náklady. 

            Při porovnání požadavků v místě těžby na parametry stroje nebyl nalezen žádný 

jiný vhodný dostupný stroj.  

            Z výše uvedených možností je patrné, že varianta č.1 je nevýhodná z pohledu 

cenových nákladů a variantu č.2 realizovat nelze, protože jiný vhodný stroj blíže místa 

těžby nebyl. Jako nejvýhodnější se tedy ukázala varianta č.3, u které se dodrží požadované 

parametry při přijatelné hladině nákladů. 
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 V rámci varianty č.3 bylo třeba vyhodnotit vhodný způsob přepravy. Porovnání 

kladů a záporů z pohledu transportu železniční nebo automobilovou dopravou                   

je následující: 

 
. 

      

Transport a modernizace stroje z jiného dolu 

 

            Posouzení pozitiv a negativ z pohledu transportu železniční dopravou                      

a automobilovou dopravou: 

 

Železniční doprava- pozitiva 

• dostupnost železniční tratě demontážnímu místu 

• absence dopravních omezení a asistence policie 

• při naložení celého vlaku daleko menší finanční náklady 

Železniční doprava- negativa 

• omezení průjezdným profilem, z čehož vyplývá demontáž stroje na menší díly, 

následně vyšší náklady na demontáž a velká časová náročnost 

• z cílové stanice železnice na montážní místo je nutné použít automobilová doprava. 

Z čehož vyplývají další časové ztráty, další překládání demontovaných dílů a tím 

další možnost poškození některého dílu.  

Automobilová doprava- pozitiva 

• velká operativnost 

• možnost odvozu dílů z demontážního místa dle potřeby 

• doprava demontovaných dílů přímo z demontážního místa bez přerušení    

a překládání, až na montážní místo. 

Automobilová doprava- negativa 

• vyšší cenové náklady za kilometr a tunu 

• nutnost policejního doprovodu a dopravních omezení na veřejných komunikacích. 

 

Při porovnání všech výhod a nevýhod se jevila automobilová doprava oproti železniční 

dopravě demontovaných dílů kolesového rypadla jako ta výhodnější varianta.       
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4 Projektová studie technického a technologického 
řešení 
 

 Kolesové rypadlo typu KU 300 je klasické koncepce rypadla, pracující 

kontinuálním způsobem. KU 300 bylo zkonstruováno na skrývkové práce a zejména        

na těžbu uhlí.Daný velkostroj KU 300/70 je variantou stroje KU 300, které bylo nástupcem 

rypadla K 300 (Uničovské strojírny). Kolesové rypadlo typu KU 300 bylo poprvé použito 

v SHR   v roce 1967 na k. p. Palivový kombinát Antonína Zápotockého v Úžíně.  

 

Popis konstrukce – strojní část 

Kolesové rýpadlo KU 300 sestává z těchto hlavních konstrukčních uzlů a částí : 

• Housenicový podvozek 

• Spodní stavba 

• Otočná deska 

• Horní stavba 

• Vyvažovací výložník 

• Kolesový výložník 

• Nakládací výložník 

• Řídící  výložník 

• Držící (vzpěrný) výložník  
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4.1  Demontáž 
 

 Pro demontáž rypadla KU 300 se muselo nejdříve připravit vhodné demontážní 

místo. Tímto místem byla bývalá výsypka, která byla upravena dozery. V první fázi 

muselo kolesové rypadlo být ustaveno do demontážní polohy a potom teprve nastala 

vlastní demontáž. Jako první bylo demontováno koleso z kolesového výložníku                

za předpokladu zajištění stability při demontážním postupu. Dalším demontovaným 

konstrukčním uzlem je nakládací výložník viz obr.2, který je jedním svým koncem uložen 

v rámu otoče nakládacího výložníku a druhým koncem je zavěšen pomocí kotevních lan     

a lanového kladkostroje na otočném zdvihovém ústrojí nakládacího výložníku. Otočné 

uložení je na axiálním velkoprůměrovém valivém ložisku. Konstrukci nakládacího 

výložníku tvoří dva plnostěnné nosníky, spojené v neutrální ose příhradovou konstrukcí. 

Na níž je uložen pásový dopravník, tzv. nakládací pás s oboustranným pohonem. Po obou 

stranách výložníku jsou lávky, v zadní části výložníku je kyvně uložena plošina                

se zavěšeným vysýpacím zařízením a kabinou řidiče nakládacího výložníku, tzv. klapkaře. 

Nakládací pás je uspořádán obdobně jako přední a zadní pás, hnací buben s pohonem je    

na podávacím konci pásového dopravníku. V prostoru nakládacího pásu může být 

instalována pásová váha, hlídač železa a popeloměr, jejichž provozní a technické 

podmínky jsou dodávány samostatně dodavateli zařízení. Otočná výsypka nakládacího 

výložníku je uložená na valivém velkoprůměrovém ložisku, což umožňuje usměrnění toku 

těženého materiálu. Nakládací výložník je svým vysýpacím koncem zdvihán a natáčen pro 

provozně vhodné natočení výsypky. Ovládání je prováděno z kabiny klapkaře. Na konci 

nakládacího výložníku mohou být umístěny vývody pro napájení drtiče a pásového vozu. 
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Obr.2 Nakládací výložník 

 

 V této etapě se dne 17. ledna provedla demontáž kolesového výložníku (hmotnost 

30 tun) po demontáži vlastního kolesa. Použily se autojeřáby společnosti SD - 

Autodoprava, a.s. 

 Kolesový výložník viz obr.3 se sestává z výsuvné a kyvné části. Výsuvná část 

kolesového výložníku je zavěšena pomocí táhel na lanových kladkostrojích a opřena          

o pojezdová kola a opěrky na kyvné části kolesového výložníku. Konstrukci tvoří dva 

plnostěnné nosníky v neutrální ose spojené zavětrováním. Po délce výložníku je uložen 

pásový dopravník, tzv. přední pás, který dopravuje narýpaný materiál od kolesa. Podél 

pásového dopravníku a pohonu kolesa je obsluhovací lávka. V přední části kolesového 

výložníku je uložen ve valivých ložiskách hřídel kolesa s kolesem, otěrovým prstencem, 

násypkou kolesa a pohonem kolesa. Koleso je bezkomorové, jeho kuželová část tvoří 

vynášecí zařízení tzv. otáčející skluz. S hřídelí kolesa je spojeno pomocí kuželových 

kroužků a lícovaných šroubů. Na obvodě kolesa je uloženo 13 korečků s vyměnitelnými 

zuby. Pohon kolesa sestává z převodovky a pohonné jednotky. Pohonná jednotka se skládá 
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z motoru a pružné spojky s brzdovým kotoučem. Motor je chráněn nadproudovou              

a zkratovou ochranou. Kuželočelní převodovka s dělením toku výkonu na dva pastorky     

je nasunuta na hřídeli kolesa s nímž je spojena pomocí svěrného spojení resp. kroužku. 

Skříň převodovky přechází v rameno, které tvoří rám pohonu. Na konci je toto rameno 

zasazeno do pružného uložení, které zachytává reakci kroutícího momentu pohonu kolesa. 

Na první předloze převodovky je umístěna pojistná třecí lamelová spojka. Pohon je dále 

vybaven kotoučovou brzdou, která zabrzdí koleso při zastavení kolesového dopravníku 

nebo při vypnutí pohonu z důvodu prokluzu spojky. Kolesový výložník musí zvedat 

celkem tři autojeřáby. Z důvodu položení výložníku na vzdálenost cca 7m je nutno použít 

autojeřáby o celkové nosnosti 150 tun. Autojeřáby musí být ustaveny dle technologického 

postupu. Uchycení musí být provedeno dle vázacího systému. 

  
Obr.3 Kolesový výložník 
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 Demontáž pohyblivého protizávaží viz obr.4: před samotnou demontáží bylo nutné 

pohyblivé protizávaží odlehčit od všech zátěží. Demontovat na něm zavěšený jeřábek        

a ze spodní části vyndat barytové kostky. Aby se pohyblivé protizávaží nepokroutilo,        

či jinak nezdeformovalo vlastní vahou, bylo nutno jej vyztužit U profily. (Samotnou práci 

komplikoval v té době se republikou valící orkán Kiril, jenž napáchal tolik škod.) Dle 

původní technické dokumentace, která byla k dispozici, mělo závaží vážit pouhých 20 tun. 

Po zdvihnutí zdvihací technikou byla zjištěna jiná skutečnost, 30 tun. 

 

 
Obr.4 Pohyblivé protizávaží 
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 Demontáž a snesení kotevních pásnic viz obr.5 (každá 20 tun) muselo být 

provedeno pomocí speciálního přípravku, do kterého se tento velmi pružný a pohyblivý díl 

po celé délce upevnil. Než bylo možno kotevní pásnice sejmout, bylo nutné pevně 

zafixovat držící výložník. Čepy držící pásnice byly uvolněny v předstihu a proto samotná 

demontáž nebyla zdržována jejich uvolňováním. Uchycení pásnice do přípravku bylo 

náročné hlavně časově a organizačně. Mohla být použita pouze jedna montážní plošina,  

ale ani ta nedosáhla nad polovinu pásnic a tak bylo nutno pracovat i v montážním koši, což 

kladlo velký důraz na bezpečnost práce.  

 

 
Obr.5 Kotevní pásnice 

 



Mirek Fíla: Technické a technologické zabezpečení transportu kolesového rypadla 

2010            11 

 Držící výložník viz obr.6 (hmotnost 20 tun) je jedním koncem kyvně uchycen       

na horní stavbě, druhý konec je spojen kotevními pásy s vyvažovacím výložníkem             

a lanovými kladkostroji  s výsuvnou částí kolesového výložníku. Konstrukci tvoří dva 

sloupy skříňové konstrukce, spojené v horní části do portálu. Na držícím výložníku jsou 

uloženy horní kladky kladkostroje zdvihacího zařízení kolesového výložníku, kotevní pásy 

a zdvihací zařízení řídícího výložníku. Na nejvyšším místě je umístěn anemometr           

pro hlídání rychlosti větru. Přístup k mechanismům na špici držícího výložníku                 

je po žebříku připevněném na jednom sloupu výložníku a příčné lávce. V přední části 

výložníku může být trvale nebo podle potřeby zavěšena traverza s dráhou el. kladkostroje  

o nosnosti 5000 kg. Tato akce se vyznačuje největší koncentrací zdvíhací techniky          

SD - Autodoprava a. s. v průběhu celé demontáže stroje. Do akce se najednou musí zapojit 

5 jeřábů o celkové nosnosti 260 tun. Opět však, při velkém výsunu ztrácejí mnoho ze své 

nosnosti a držící výložník o váze 38 tun prověří jejich hraniční možností. Tato akce byla 

přímým pokračováním akce snesení kotevních pásnic. Vše se muselo provést kontinuálně - 

bez přerušení. 

 
Obr.6 Držící výložník 
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 Po demontáži držícího výložníku přišel na řadu vyvažovací výložník viz obr.7.     

Do této akce se zapojilo 5 jeřábů o úctyhodné nosnosti 600 tun. Však taky nešlo                 

o maličkost, ale o více jak 200 tun vážící vyvažovací výložník. Skříňová konstrukce 

vyvažovacího výložníku je pevně zakotvena v portálu horní stavby a její zadní část           

je spojena kotevními pásy s držícím výložníkem. Ve vyvažovacím výložníku jsou 

rozvodny vysokého a nízkého napětí a dílna s umývárnou. Dále je ve vyvažovacím 

výložníku uloženo zdvihací zařízení kolesového výložníku a zdvihací zařízení nakládacího 

výložníku. Na horní plošině vyvažovacího výložníku je umístěno pohyblivé protizávaží     

s montážními kladkostroji a diferenciální bubny pro pohon pojíždění pohyblivého 

protizávaží v závislosti na výsuvu kolesového výložníku (paralelogram). V zadní části 

vyvažovacího výložníku je uloženo pevné protizávaží. Snesení vyvažovacího výložníku 

zajišťovali pracovníci firmy KSK Komořany, kteří zajišťovali strojní část, a pracovníci 

firmy Alvian, jež zajišťovala zdvihací techniku.  

 

 
Obr.7 Vyvažovací výložník 
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 Horní stavba se skládá ze dvou sloupů (skříňových nosníků), v dolní části 

zakotvených do ocelové konstrukce otočné desky, v horní části spojených do tvaru portálu. 

V její střední části jsou  konzoly pro zakotvení kyvné části kolesového výložníku, v horní 

části je pevně připojen vyvažovací výložník a kyvně uloženy držící a řídící výložník viz 

obr.8. Na horní stavbě je uložena i kruhová lávka, na níž ústí schodiště vstupu na rýpadlo  

a vstupu na vyvažovací výložník. Z kruhové lávky je proveden sestup na konstrukci otočné 

desky a sestup na nakládací výložník. Bezprostředně před i za místem sníženého zábradlí  

u sestupu na nakládací výložník je umístěna bezpečnostní tabule. V tomto místě je nutné 

dodržovat zvýšenou opatrnost. U levého sloupu horní stavby (ve směru z vyvažovacího na 

kolesový výložník) je na úrovni kruhové lávky umístěna kabina hlídače středního přesypu. 

Schodiště vstupu na rýpadlo má výsuvnou část s elektrickým pohonem, který je ovládán    

z kabiny řidiče.  

Postupná demontáž středního a dvou postraních sloupovitých dílů horní stavby patřila  

k nejsložitějším fázím demontáže. Bylo nutno rozebrat několik stovek nýtových spojů 

 
Obr.8 Řídící výložník 
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 Skříňová konstrukce otočné desky viz obr.9 (hmotnost 90 tun) je v přední části  

uzpůsobena pro zakotvení sloupů horní stavby, zadní část je provedena do tvaru kruhu. 

Otočná deska je svojí spodní částí uložena na kulové dráze, která umožňuje nezávislé 

otáčení otočného svršku rýpadla vůči podvozku a spodní stavbě. Na otočné desce  

je umístěn pohon otoče svršku skládající se ze dvou elektromotorů, spojovacích 

kardanových hřídelí a převodovek, jež svými pastorky zabírají do vnitřního ozubení  

na spodní části kulové dráhy. U převodové skříně pohonu otoče ve vodorovné rovině lze 

seřizovat záběr pomocí excentrického uložení. V ose otočné desky je uložena vzpěra 

nakládacího výložníku s předávacím pásem. Druhý konec vzpěry je zakotven v rámu otoče 

nakládacího výložníku tak, aby nakládací výložník mohl být otáčen nezávisle na podvozku 

i na otočném svršku. Do rámu otoče nakládacího výložníku je uložen nakládací výložník, 

jenž se otáčí společně se vzpěrou nakládacího výložníku a tedy s předávacím pásem kolem 

osy rýpadla pomocí pohonu, jehož ozubený pastorek zabírá prostřednictvím vloženého 

kola do ozubení na dolní části kulové dráhy, uložené na spodní stavbě. 

 
Obr.9  Otočná deska 
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 Po snesení otočné desky zbývala na housenicovém podvozku již jen spodní stavba 

rýpadla viz obr.10 a obr.11. Nyní bylo nutno zkontrolovat opotřebení kulové dráhy – 

nejvíce namáhaná otočná část stroje. Kulová dráha s ozubeným věncem a kruhovým 

nosníkem na spodní stavbě je nejdůležitějším a nejdražším konstrukčním uzlem 

kolesového rypadla. Při její demontáži je třeba dbát zvýšené opatrnosti a jednotlivé díly 

pečlivě značit, neboť záměna byť jediné koule znamená, že kulová dráha již nebude 

uložena tak přesně jak by měla být a to by se mohlo negativně projevit na její životnosti. 

 

 
Obr. 10 Spodní  stavba - kulová dráha a kruhový nosník 
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Obr.11 Housenicový podvozek 

 

 Po demontáži byly jednotlivé části velkostroje ponechány na provizorním 

demontážním místě ve stabilizované poloze- viz obr. 12, připraveny pro následné 

nakládání a postupně očištěny od starých nátěrů a opatřeny novou základovou barvou. 

 Některé staré části stroje (např. kolesový výložník s vlastním kolesem) již nebudou 

na smontovaném rýpadle použity, protože dojde k jejich zásadní modernizaci. Bude 

dodáno zcela nové koleso i s kolesovým výložníkem. Vytříděné nepotřebné součásti byly  

z montážního místa odvezeny a použity jako náhradní díly pro ostatní velkostroje 
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Obr.12 Části kolesového rypadla připraveny pro následné nakládání 

 

4.2  Doprava 
 

 Celá trasa přepravy byla dodavatelskou firmou řádně prověřena z hlediska možné 

zátěže povrchu a průjezdnosti. Nejkritičtější místa jsou ostré zatáčky na veřejných 

komunikacích (průjezd obcí Březno), frekventované křižovatky (Březno a Chomutov)  

a průjezdy městských kruhových objezdů. Transport dílů se prováděl pomocí 

automobilových tahačů s kamionovými nebo speciálními trajlerovými návěsy s řiditelnými 

zadními nápravami pro snazší průjezd zatáčkami a s požadovanou nosnosti. 

 Trasa převozu vedla z provizorního montážního místa vybudovaného na DNT  

v blízkosti výjezdové obslužné komunikace vedoucí k vrátnici na Březně. Cílem trasy bylo 

nově vybudované provizorní montážní místo na Dolech Bílina v blízkosti areálu SD – 

Autodoprava a.s. Pozemek byl oplocen a jeho povrch byl zpevněn betonovými panely  

a zhutněným štěrkem, aby se nebořila používaná těžká zdvihací technika a nakonec ani 
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smontovaný stroj, který bude muset po vlastní ose z montážního místa vyjet a dostat se  

na uhelný řez v těžební jámě Dolů Bílina. 

 Skříňová konstrukce vyvažovacího výložníku byla nejobjemnějším a současně 

nejtěžším dílem demontovaného velkostroje. Celková hmotnost 80 tun musela být 

rozdělena rozříznutím výložníku na dvě poloviny a ty se pak nakládaly a transportovaly 

samostatně. 

 

4.3 Montáž  
 

Příprava montážního místa 

 Celé montážní místo bylo uspořádáno tak, aby byl vytvořen dostatečný manipulační 

prostor pro těžkou zdvihací techniku viz obr. 13. Pozemek byl oplocen a jeho povrch byl 

zpevněn betonovými panely a zhutněným štěrkem, aby se nebořila používaná těžká 

zdvihací technika a nakonec ani smontovaný stroj, který bude muset po vlastní ose  

z montážního místa vyjet a dostat se na uhelný řez v těžební jámě Dolů Bílina.Významnou 

činností bylo i naplánování a vytvoření transportní trasy smontovaného velkostroje uvnitř  

i mimo areál montážního místa, aby se stroj dostal na místo svého určení (6. skrývkový 

řez). 
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Obr.13 Plánek montážního místa 

 

Montáž 

 Montáž probíhala v zásadě stejným postupem jako demontáž, ale v opačném pořadí. 

Nejdříve se smontoval celý podvozek stroje. Po něm následovala spodní stavba, otočná 

deska a sloupy horní stavby. Jedním z nejnáročnějších montážních procesů byla montáž 

kulové dráhy, která byla při demontáži rozřezána na čtyři segmenty. Aby byly tyto 

segmenty opětovně svařeny co možná nejpřesněji, bylo nutno opatřit kulovou dráhu 

stykovými body, tzv.sponkování, podle kterých se kontrolovalo opětovné svařování. Pro 

správnou a bezchybnou činnost kulové dráhy, je nutné zaručit kulovou rovnou plochu 

včetně zámku. Při svaření kulové dráhy není možné dodržet kruhovitost, čímž vzniká, 

tzv. ovalita zámku kulové plochy a je nutno obě plochy obrobit. Repase a stočení je možné 

provést jenom jednou, ale i tak je to velká finanční úspora. Po opracování kulové dráhy 

dojde k přiblížení otočné desky ke spodní stavbě a je nutno zhotovit nové záchytné háky 

(bezpečnostní prvek -v případě nadměrného náklonu kolesového rypadla brání vyjetí 

otočné desky z kulové dráhy).  

 Dále následovala montáž vyvažovacího výložníku, držícího výložníku a řídící 

výložník. Následující fází byla montáž zadní části kolesového výložníku, předávacího pásu, 

nakládacího výložníku, přední část kolesového výložníku, pojízdného protizávaží  

a nakonec se provedla montáž rypného ústrojí. 

 Nejobtížnější prací bylo vyzvednutí a montáž vyvažovacího výložníku z důvodů 

jeho hmotnosti (95 tun) a rozměrů (šířka x výška x délka) 6,1 m x 2,6 m x 27,9 m. Pro 

vyzvednutí a montáž pásnic bylo nutné použít speciální přípravek. Vysoké nároky byly 

kladeny na i montáž spodní stavby (trojúhelník o straně 12,1 metrů a hmotnosti 98,2 tuny) 

s ohledem na uložení kulové dráhy. Spodní stavba byla sestavena s přesností 2 mm. 
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Obr.14 trasa KU 300 na místo nasazení 

 

Technický popis zařízení po modernizaci 

 Začlenění kolesového rýpadla KU 300 v systému těžby na DB: 

Kolesové rýpadlo KU 300 je určeno pro: 

 

• Rýpání hornin, u kterých max. rypný odpor nepřesáhne hodnotu 150 kN.m-1 délky 

řezné hrany. Rýpadlo není vhodné pro rýpání materiálu s tvrdými velmi těžce 

rozpojitelnými čočkami nebo proplástky a pro materiály, které neumožňují tvorbu 

třísky a tvoří velké kusy. Max. kusovitost je přípustná do délky hrany 500 mm. 

Nakládání narýpaného materiálu pomocí výsypky na konci nakládacího výložníku 

na důlní pásovou dopravu 

 

• Pojíždění v porubní frontě se sklonem pojezdové pláně ve směru podélném 

(jednostranně) 1:10 ± 1:20, v libovolném směru 1:20. Pojíždění po sklonu může být 

pouze v případě jednostranného sklonu v ose pojíždění tak, aby řiditelná housenice 

byla ve svahu. V případě oboustranného sklonu je nutné na vrcholu a v úpatí 
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vytvořit plošiny pro otáčení rýpadla. Pojezdová pláň musí být zpevněna tak, aby jí 

bylo možno zatížit středním měrným tlakem 0,12 MPa. Rovinnost pláně musí být 

taková, aby při pojíždění byla dodržena dovolená úchylka rovinností, to je jedna 

nerovnost cca 150 až 200 mm v délce 9 m. 

 

• Vytvoření sklonu ve směru pojíždění při rýpání kolesem od 0 do 1:11 ± 1:20. 

 

Pracovní prostředí KU 300 

 Z hlediska klimatické odolnosti bude stroj provozován v prostředí WT (mírné) dle 

ČSN IEC 721-21,  s vysokou korozivní aktivitou - stupeň C4 dle ČSN ISO 9223 

s výskytem prašnosti v průběhu práce stroje v suchém období. 

 Kolesové rýpadlo KU 300 je možno provozovat při venkovních teplotách od -25o C 

do + 40o C. 

 

Parametry kolesového rýpadla KU 300 

- Průměr kolesa ………………………………………………….. 7,5 m 

- Počet korečků ………………………………………………….. 13 ks 

- Objem korečku/objem výsypu ………………………………… 365 l/480 l 

- Příkon elektromotoru pohonu kolesa…………………………. 500 kW 

- Jmenovité otáčky motoru pohonu kolesa……………………… 993 ot.min-1 

- Pracovní rozsah otáček vůči jmenovitým ……………………. 50 % až 120 % 

- Servisní otáčky (vůči jmenovitým) ……………………………. cca 10 % 

- Jmenovitá obvodová rypná síla při 100% otáčkách motoru… 146 kN 

- Přetížitelnost pohonu kolesa  

 (vůči jmenovitému momentu motoru) …………………. …… 1,6x Mn 

- Teoretická výkonnost v sypané zemině (jmenovitá)………….. min1500m3.h-1 

- Omezovaná rypná síla ………………………………………… 350 kN 

- Maximální jmenovitý pracovní dosah hrotu korečku ve vodorovné  
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 poloze KV od osy otočné horní stavby  ………………………..   28,59  m 

- Minimální jmenovitý pracovní dosah hrotu korečku ve vodorovné  

 poloze KV od osy otočné horní stavby  ……………………….. 21 m 

- Maximální jmenovitá výška horního řezu  

 - při rýpání na rovině  ± 1:20 ………………………................   

 18,4 m   

 - při rýpání na sklonu 1:11  - směr ze svahu ………………… 18,7 m 

                                             - směr do svahu ………………..   16,1 m 

- Maximální jmenovitá hloubka spodního řezu 

 - při rýpání na rovině ± 1:20 ………………………… ……….  - 2,7 m 

 - při rýpání na sklonu 1:11  - směr ze svahu ……………….    0,1  m 

                                             - směr do svahu ……………….     2,9 m 

- Obrysový úhel na špičce kolesa     

- na straně převodovky pohonu …………………………….. 40o 

- na straně dopravního pásu ………………………………… 50o 

- Maximální dovolený sklon pojížděcí roviny při transportu i rýpání 

 - v libovolném směru  ……………………………….. ….   1:20 

 - ve směru pojíždění (jednostranně) …………………    1:10 ± 1:20 

- Maximální dovolený sklon osy otočné horní stavby 

při transportu i rýpání …………………………………………  1:20 

- Při rýpání je možno s kolesem vytvořit sklon ve směru 

pojíždění (jednostranně) …………………………………….      1:11 ± 1:20 

- Střední rychlost zdvihu kolesa ……………………………..     cca 3 

m.min-1 

- Pracovní rychlost výsunu koles. výložníku ………………..   4 m.min-1 

- Rychlost otáčení otočné horní stavby na hrotu korečku 

   - max ……………………... 0,54 m.s-1 

   - min …………………….... 0,14 m.s-1 
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- Úhel otáčení otočné horní stavby ……………………………....... 360o 

-  Min. úhel mezi kolesovým a nakládacím výložníkem  

  - 

teoretický ……………………………………………… 81o 

  - 

využitelný …………………………………………….. 85o 

-  Max. dosah osy výsypky od osy otáčení horní stavby ……….. 31,2 m 

- Zdvih nakládacího výložníku po spodní hranu výsypky 

  - max. ……………………. 10 m 

  - min. ……………………. 1,8 m 

  - min. podmíněný ……….. 1 m 

(min. podmíněný dosah lze docílit ve dvou úsecích po 55o vymezených 

hranami spodní stavby mezi řiditelnou housenicí a pevnými housenicemi) 

- Otáčení nakládacího výložníku vzhledem ke spodní stavbě…360o 

- Rychlost otáčení nakládacího výložníku  

vztažená k ose výsypky ………………………………….. cca 8 m.min-1 

 

- Rychlost transportních pásů  - pracovních  …………… 4 m.sec-1 

   - prašného ……………… 0,15 m.s.1 

- Šířka dopravních pásů - pracovních ……………. 1,4 m 

   - prašného ……………… 1,6 m 

- Pojížděcí rychlost rýpadla  …………………………………        6m.min-1 

- Počet housenicových podvozků …………………………… 6 

- Měrný tlak na půdu ………………………………………… 0,12 MPa 

- Min. poloměr zatáčení – vztaženo na osu otáčení rýpadla …. cca 48 m 

- Maximální natočení řiditelné housenice …………………… ± 16o 

 

Praktické, tj. pracovní, dosahové parametry od pohyblivých částí kolesového rýpadla jsou 

omezeny pracovními a bezpečnostními koncovými vypínači a snímači. Konkrétně se jedná 
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o pracovní dosahy kolesového výložníku, výšku horního řezu, hloubky spodního řezu  

a     o pracovní polohy výšky nakládacího výložníku. 

 

5  Riziková analýza navrženého postupu řešení 

 

 Velkým problémem navrženého postupu řešení je počasí. Při zvedání nejtěžších 

částí kolesového rypadla autojeřáby se musí dávat pozor, aby terén nebyl podmáčený, čímž 

by hrozilo riziko převrácení autojeřábů. Také při silném větru hrozí riziko převrácení 

autojeřábů při zvedání nadměrných částí kolesového rypadla (např.protizávaží o hmotnosti 

30t). Proto se musí rychlost větu měřit anemometrem a v případě nepříznivých 

klimatických podmínek je nutné práce přerušit. 

 Dalším rizikem mohou být skryté závady, které se objeví až při demontáži 

jednotlivých dílů stroje.  

 Při zvedání každého dílu musí být dodržen technologický vazačský postup, jinak 

hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození některé části stroje. 

 Velmi důležité je přesné dodržování demontážního postupu z důvodu případné 

nestability stroje (např. při demontáži kolesa). 

 Před naložením demontovaných částí stroje se na některé díly musí přivařit závěsná 

oka, aby vyzdvižení a naložení proběhlo zcela bezpečně a díly se po nadzdvižení 

nekontrolovaně ve vzduchu nepohybovaly. 

 Reálná hmotnost jednotlivých strojních dílů nemusí odpovídat původní technické 

dokumentaci (např. dle původní technické dokumentace, která byla k dispozici, mělo mít 

závaží hmotnost pouhých 20tun, po zdvihnutí zdvihací technikou byla zjištěna jiná 

skutečnost, 30 tun.).  

 Před samotným transportem je zapotřebí celou trasu přepravy řádně prověřit  

z hlediska možné zátěže povrchu a průjezdnosti. Nejkritičtější místa byly ostré zatáčky  

na veřejných komunikacích (průjezd obcí Březno), frekventované křižovatky (Březno  

a Chomutov) a průjezdy městských kruhových objezdů. 

 

 



Mirek Fíla: Technické a technologické zabezpečení transportu kolesového rypadla 

2010            25 

6  Závěr 
 

 Transport stroje jakým je kolesové rýpadlo typu , KU300 klade vysoké nároky  

na přípravu a vlastní realizaci transportu. Je třeba pečlivě zvážit technicko ekonomické 

možnosti jednotlivých variant a předvídat možná rizika s přesunem spojená. Pro dané 

podmínky se v tomto případě jevila jako nejvýhodnější varianta přesunutí nevyužitého 

stroje KU300 z DNT na DB pomocí automobilové dopravy. Při přípravě i vlastní realizaci 

bylo třeba postupovat dle připraveného plánu s návazností jednotlivých operací. Zajištění 

celé akce je nutné realizovat pověřenou firmou s dostatkem zkušeností a technickým 

vybavením. 
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