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ANOTACE 

 
Tato práce shrnuje poznatky a zkušenosti, které jsem získal ve firmě SD-

1.Strojírenská a.s. při realizaci některých uváděných modernizací rypadla KU 800.20. 

V první části popisuji kolesové rypadlo KU800.20 před provedenou modernizací a dále se 

zaobírám problematikou nasazení rypadla v lokalitě Dolů Nástup Tušimice. V další 

kapitole je popsána výměna špičky kolesového výloţníku a uvádím technická data nového 

kolesa s pohonem. V dalších částech mé práce popisuji technické inovace pohonů 

základních pohybů stroje, tzn. výsuv a zdvih kolesového výloţníku, otoč horní stavby a 

analyzuji problematiku převodovek pohonů jednotlivých pasů stroje. Na závěr mé práce 

uvádím ekonomické a technické přínosy, které by tyto modernizační změny, měly proti 

původnímu provedení kolesového rypadla přinést. 

 

Klíčová slova: Rypadlo, KU 800.20, modernizace 

 

 

 

SUMMARY: 

 
This work summarizes knowledge and experiences which I got in the company SD-

1. Strojírenská, a. s. during the realization of some of the mentioned modernization of 

excavator KU.800.20. In the first part of my work I am describing bucket wheel excavator 

before the modernization and I am also writing about problems of using the excavator in 

the area of mines Nástup Tušimice. The exchange of the tip of bucket-wheel jib is 

described in the next chapter. I will also mention technical information about new 

paddlewheel drive. In the next parts of my work I am describing technical innovations of 

drives of basic machine motion which means extension and lifting of bucket wheel jib and 

upper construction turn and I am also analysing the problems of transmission drives of 

particular strips of machine. At the end of my work I will mention economic and technical 

benefits which these modern changes should bring compared to the original design of 

bucket wheel excavator. 
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ÚVOD 

Téma této bakalářské práce jsem si vybral proto, protoţe se s údrţbou těţební 

technologie setkávám v kaţdodenní praxi. Jsem zaměstnancem firmy 1.Strojírenská a.s. 

která byla v roce 2001 zaloţena jediným akcionářem Severočeskými Doly a.s.. 

Těţba uhlí a jeho vyuţití jako energetického zdroje je dlouhodobě diskutovanou, 

avšak neřešenou otázkou. Česká republika prozatím vyrábí více elektřiny, neţ sama 

spotřebuje. Na její výrobu a to platí i pro energii tepelnou, potřebuje tento výhradní nerost. 

 Uhlí je třetím nejdůleţitějším světovým fosilním palivem po ropě a zemním plynu. 

Přestoţe se jeho světová spotřeba v nedávných letech sníţila, tento trend se téměř jistě 

obrátí v důsledku úbytku a vyčerpávání zásob jiných paliv. Dle odhadů bylo ve světě 

ropného vrcholu dosaţeno jiţ v uplynulém desetiletí a k jejímu vyčerpání dojde do 50 let. 

Plyn bude následně vyčerpán během dalších 100 let. Naopak světové uhelné zásoby i při 

vzrůstu spotřeby se odhadují nejméně do roku 2300. Z těchto hledisek proto roste význam 

těţby uhlí v našem státě. Zdejší těţené hnědé uhlí, slouţí především jako palivo tepelným 

elektrárnám, které se na celostátní výrobě elektrického proudu se podílejí více jak 70%. 

Menší část z roční průměrné produkce na úrovni cca 47 mil. tun pak připadá teplárnám a 

komunální sféře. Teplárenství, obdobně jako elektroenergetika, je totiţ převáţně zaloţena 

na spalování uhlí, které patří k nejdostupnějším enegetickým surovinovým zdrojům našeho 

státu. 

Těţba potřebného hnědého uhlí v uvedeném objemu, je z více jak 95% zajišťována 

v severočeské hnědouhelné pánvi povrchovým dobýváním. Zajišťují ji důlní organizace 

Severočeské doly a.s., Czech Coal Grup a Sokolovská uhelná a.s.. Uhelná pánev se 

rozkládá na úpatí Krušných hor. Na podloţních horninách v pánvi leţí souvrství 

hnědouhelných slojí autochtonního typu. Průměrná mocnost hlavní sloje činí ve střední 

části pánve 30 metrů, v části východní cca 15 a v západní části představuje souhrnná 

mocnost uhelných lávek v průměru 13 metrů. Nadloţí tvoří převáţně jíly, různě zrnité 

písky, místy je prostoupeno ţilami a pni vyvřelin čedičového typu. Mocnost nadloţí je 

značně proměnlivá, je dána mísovitým uloţením sloje, nánosy i svahovými sutěmi při úpatí 

Krušných hor. Z hornického hlediska negativní dopady na uloţení uhelných slojí a nadloţí 

přinesly navíc elevace vulkanických hornin v podloţí. Ty v pánvi vytvořily řadu podélných 

a příčných zlomů s poklesy v hodnotách aţ několik desítek metrů.  
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Uvedené geologické podmínky výrazně ovlivňují průběh těţby uhlí a její celkovou 

efektivnost. Efektivnost závisí především na úspěšnosti odtěţovat nadloţí, které v centru 

pánve přesahuje 200 m a mnohde je tvořeno těţko rozpojitelnými horninami. Z těchto 

důvodů, v odrazech technického rozvoje, přistupují důlní společnosti ke zdokonalování 

těţebního zařízení s cílem zvýšit efektivnost výroby, strojní spolehlivost i bezpečnost 

práce. Tak je tomu i v případě severočeských dolů a.s., kde jako příklad poslouţí 

popisovaná modernizace kolesového rypadla KU 800.20. 

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těţební společností v České 

republice. Vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Působí v 

Severočeské hnědouhelné pánvi. Zabývají se těţbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a 

doprovodných surovin. Roční těţba hnědého uhlí na Dolech Bílina je cca 9 mil. tun a na 

Dolech Nástup Tušimice okolo 13,5 mil tun uhlí a je odbytově směrována převáţně 

pro tepelné elektrárny ČEZ a.s.. 
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1 ANALÝZA PROBLEMATIKY PROVOZNÍHO NASAZENÍ 

DANÉHO KOLESOVÉHO RYPADLA 

 

1.1 TECHNICKÝ POPIS RÝPADLA KU 800 [1] 

Korečkové kolesové rypadlo KU 800 (Foto č.1) je určeno pro těţbu nadloţí ve 

výškovém i 

hloubkovém řezu. Bylo vyrobeno firmou UNEX a.s., dříve Uničovské strojírny. Má 

kráčející podvozek sloţený z obdélníkové centrální desky a dvou hydraulicky ovládaných 

liţin. Na kaţdé z nich jsou dva svislé a dva vodorovné válce kráčení. Spodní stavba 

rypadla nese hydrauliku kráčivého podvozku a kulovou otočovou dráhu.  

Otočný svršek tvoří deska, na níţ jsou umístěny pohony otoče. Do otočné desky je 

vetknut vyvaţovací výloţník a kloubově uchycen drţící výloţník.  

Nakládací výloţník je proveden jako mostový nosník, jehoţ jeden konec je zavěšen 

na střední stavbě rypadla a druhý konec je podepřen pomocným housenicovým 

podvozkem. Na konci výloţníku je kloubově uloţena otočná výsypka a kabina.(foto č.8) 

Vyvaţovací výloţník je prostorová konstrukce vetknutá v otočné desce. V její horní 

části jsou umístěny dva montáţní otočné sloupové jeřáby s pojízdnými kočkami. Ve 

střední části je umístěn pohon výsuvu. Ve spodní části se nachází klouby kolesového a 

drţícího výloţníku a pohon zadního pásu. Vyvaţovací výloţník dále nese pohyblivou 

strojovnu zavěšenou na paralelogramu, v níţ jsou transformátory, rozvaděče a potřebné 

závaţí na vyváţení rypadla. 

 Kolesový výloţník nese bezkomorové koleso o průměru 12,6 m s 15 korečky a 

jednomotorový odklápěcí drtič s protištěnou na skluzu kolesa, kde dochází k prvnímu 

stupni drcení skrývky a jsou tak chráněny dopravní cesty a sýpky velkostroje. Pohon 

kolesa je proveden čtyřmi periferními převodovkami, zabírajícími do centrálního hnacího 

kola. Výrobcem instalovaný výkon elektromotorů je 4 x 320 kW. (Foto č.2) Rypadlo je 

napájeno střídavým proudem 35 kV, přiváděným kabelem přes kabelový vůz, který je na 

rypadle zavěšen. 

Kolesový výloţník se skládá ze dvou částí. Přední část je zavěšena oběma konci na 

kotevních lanech, která jsou ukotvena v horním bodě drţícího výloţníku. Přední část 

výloţníku dále nese zdvihatelnou kabinu řidiče rypadla, kladky výsuvu kolesového 
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výloţníku a dopravní pás zvaný přední. Zadní část kolesového výloţníku je jedním 

koncem kloubově uloţena spolu s drţícím výloţníkem na vyvaţovacím výloţníku a 

druhým koncem pojíţdí po přední části kolesového výloţníku. Je na ní uloţen dopravní pás 

zvaný zadní a kladky kladkostroje výsuvu. 

Výsuv a zdvih kolesového teleskopického výloţníku jsou provedeny pomocí 

několikanásobných lanových kladkostrojů a ocelových lan o průměru 56 mm. 

Dopravní cesty stroje se skládají ze zmiňovaného předního a zadního pasu, 

předávacího a nakládacího pasu. Přední kolesový pas je uloţen v pohyblivé části předního 

kolesového výloţníku a předává těţivo na zadní kolesový pas v pevné části výloţníku. 

Předávací pas je umístěn ve střední stavbě a odvádí těţený materiál na nakládací pas. 

Rypadlo pak dále předává těţbu na dálkovou pasovou dopravu technologického 

celku. Skrývka je na pásové dopravníky sypána přes drtič typu DSOH. Zde dochází 

k druhému stupni drcení materiálu pro ochranu dopravníků a zakladače. Drtič je určen 

k drcení skrývkových hornin se sklonem k vytváření nadměrných kusů o maximální 

pevnosti v tlaku do 40 MPa (ojediněle kusy do 100 MPa). Zařazuje se do technologického 

celku mezi dobývací stroj a dálkovou pasovou dopravu. Drtič je válcový dvourotorový, 

s moţností regulace drtící štěrbiny, umístěný na obkročném housenicovém podvozku, 

který projíţdí nad trasou dálkové pasové dopravy. Pracuje jako průchozí bez předtřídění a 

drcený materiál je na výstupu z drtiče sypán do příslušné pohyblivé násypky dálkové 

pasové dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Talacko: Moţnosti modernizace pohonů rypadla KU 800.20 

2011  5 

 

Foto č.1 Kolesové rypadlo KU 800 [Tomáš Talacko] 

 

 

Foto č.2 Původní špička kolesa [Tomáš Talacko] 
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1.2 TĚŽEBNÍ LOKALITA KU 800.20 [11] 

Kolesové rypadlo KU 800.20 pro těţbu skrývky je technologickým vybavením 

Dolu Nástup Tušimice. Těţí ve 3.SŘ v lokalitě Libouš II. DNT pro těţbu a přepravu 

skrývky v současnosti pouţívají celkem tři technologické celky řady TC2. Na prvním 

skrývkovém řezu těţí rypadlo SchRs 1550 a na druhém rypadlo SchRs 1320. Obě tato 

rypadla odkrývají nadloţí východním směrem. 

Během roku 2011 dokončí rypadlo KU 800.20 postup severním směrem na PD 256 

a zahájí těţbu výškového řezu dvouřezovou technologií směrem východním na PD 211 a 

PD 203. (Obr.č.1) Po odtěţení prvního záběru dojde k přerozdělení délek porubních 

dopravníků do konečné podoby pro další provoz. Rypadlo pak bude dále postupovat 

paralelním způsobem a kopírovat hlavu uhelné sloje. 

Spodní nadloţí které bude rypadlo v budoucnu těţit, je součástí svrchních 

písčitojílovitých vrstev. Tvoří ho tenký horizont kávově hnědých, páskovaných, 

siderických jílovců nad hlavou sloje, horizont hnědošedých prachovitých jílovců a pestřejší 

hnědošedé jílovce s různým obsahem klastického křemene a malým podílem 

montmorillonitu. Průměrná hodnota pevnosti v prostém tlaku činí pro zájmový horizont 

2,40 MPa. Z hlediska rozpojitelnosti jde zpravidla o horniny třídy C. Vyskytují se zde 

sideritické pevné polohy, jejich mocnost je zpravidla menší neţ 0,4 m. 
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Obr.č.1 Schéma pásové dopravy DNT, rok 2011 [SD a.s. – DNT] 

 

 

 

 

V tabulce č.1 jsou uvedené výkony dosaţené rypadlem od jeho zahájení provozu v roce 

1993 aţ do konce roku 2010. Od roku 2003 těţí rypadlo s novým kolesem a pohonem. Plán 

těţby pro kolesové rypadlo KU 800.20 na rok 2011 je cca 8 500 tis. 3m  nadloţních hornin 

v rostlém stavu v provozním čase cca 4000 hodin. 

V grafu č.1 je znázorněn vývoj těţeb a provozního času rypadla za celou dobu jeho 

dosavadního provozu. 
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Tab.č.1 Výkony rypadla [SD a.s. – DNT] 

Rok 
Provozní čas 

(h) Těžba (m
3
) Průměr (m

3
/h) 

1993 2551 4182016 1639 

1994 2966 6070652 2047 

1995 2561 6359011 2483 

1996 4148 9329656 2249 

1997 4229 9792698 2316 

1998 4328 10224244 2362 

1999 4113 11051862 2687 

2000 4298 11186469 2603 

2001 4320 10259693 2375 

2002 4625 9528547 2060 

2003 3998 8450829 2114 

2004 4609 10965148 2379 

2005 4134 9473662 2292 

2006 4120 8109467 1969 

2007 4136 7258069 1755 

2008 4756 7419788 1560 

2009 4501 7337875 1630 

2010 4175 7129026 1708 

 

 

Graf.č.1 Vývoj těţeb a provozního času KU 800.20 [Tomáš Talacko] 
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2 REKONSTRUKCE ŠPIČKY KOLESOVÉHO VÝLOŽNÍKU 

 

2.1 POŽADAVKY NA REKONSTRUKCI 

Jedním z důvodů uváděné rekonstrukce byla skutečnost, ţe porubní fronta a postup 

těţby rypadla pokročily blízko obcím Černovice a Málkov. V souvislosti s tím byla 

nejdříve omezována a následně byla ukončena platnost k provádění vrtných a trhacích 

prací na lokalitě Libouš. 

Vzhledem ke geologickým průzkumům a mechanickým vlastnostem hornin 

v uvedeném území, by s postupem těţby rypadlo nebylo schopno bez pouţití trhacích prací 

těţit nadloţní zeminy v dostatečném předstihu před postupem uhelného lomu. Zvýšila by 

se poruchovost stroje a omezení by přinesly i častější výpadky z důvodu přetíţení pohonu 

kolesa. Zmiňovaná rekonstrukce byla vlastně pro další provoz rypadla nutností a po jejím 

provedení rypadlo KU 800.20 splňuje poţadavky tak, aby v příštích letech dokázalo odtěţit 

plánované objemy nadloţních hmot. 

Tyto poţadavky byly: 

 

1. rypadlo musí být schopno těţit nadloţní zeminu dle kategorizace dobývacích podmínek 

v objemu min 10 000 000 m3 rostlé zeminy za rok bez pouţití vrtných a trhacích prací. 

 

2. těţební čas 4000 – 4500 hodin ročně 

 

3. teoretická výkonnost 5500 m3 sypané zeminy za hodinu 

 

4. provozní výkonnost v rozsahu 2200 – 2500 m3 rostlé zeminy za hodinu 

 

5. maximální kusovitost těţeného materiálu do 800 mm v mnoţství maximálně do 5% 

dopravovaného mnoţství. Této kusovitosti dosáhnout bez pouţití předřadného drtiče 

 

6. technologické parametry velkostroje (výška a šířka bloku, délka výsuvu, podúrovňové a 

nadúrovňové hrabání, vytvářený čelní a boční svah) zůstaly zachovány 
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2.2 KONSTRUKČNÍ MODERNIZACE 

Konstrukční změny kolesového výloţníku se dotkly jen skutečné špičky, tzn. ţe 

byla dotčena pouze část konstrukce od příčníku za kolesem směrem ke špičce. Konstrukce 

pro zavěšení kabiny řidiče zůstala zachována. Byl demontován celý pohon kolesa, koleso 

s hřídelí a drtič včetně kolesové násypky. Z hlavních nosníků, nesoucích kolesovou hřídel 

se odpálily vlastní loţiskové domky. Demontovány byly téţ ochozové lávky na špičce a 

odrazový štít. Demontovány byly i všechny strojní díly a dopravní cesty aţ k části, kde 

začínají stávající girlandové závěsy. 

Na hlavní nosníky se navařily nové loţiskové domky pro hřídel kolesa, přední 

lanové závěsy zůstaly původní. Do těchto domků je uloţena nová hřídel s kolesem a 

korečky. Nosič pasu je směrem od hřídele kolesa směrem ke špičce nahrazen novou 

konstrukcí, nesoucí jak kolesovou jímku, tak část otěrového prstence. Nová je i  napínací 

dráha napínacího a regulačního bubnu. Byl namontován nový otěrový prstenec a kolesová 

násypka. Konstrukce špičky se opatřila novými ochozovými lávkami a instaloval se 

zesílený zadní štít. V prostoru nového pohonu je konstrukce doplněna nosníky pro uloţení 

motorů a záchyt reakce převodovky. Pohon je chráněn krytem. 

V dopadovém místě byly navrţeny a provedeny dopadové girlandy v provedení se 

zesíleným uloţením. V dopadové části je 17 souprav, další dvě pak slouţí jako přechod do 

stávající dopravní cesty. Girlandy jsou vzájemně provázány. 

Vratný (napínací) regulační buben s uloţením zůstal původní, stejně tak napínací 

zařízení, válečky praţce a převáděcí bubny spodní větve pasu. 

 

 

2.3 MECHANICKÁ ČÁST POHONU KOLESA [7] 

Pohon kolesa se nachází na straně kolesového výloţníku, která je protilehlá 

pásovému dopravníku. Pohon je proveden dvěma motory (1), přes hydrodynamické spojky 

(3), kardanové hřídele (2) a planetovou převodovku se dvěma kuţelovými vstupy (4). 

Jeden ze vstupů je opatřen kotoučovou brzdou, ovládanou ELHY. Tato brzda umoţní 

zastavení kolesa během méně neţ půl otáčky. Pohon kolesa je vybaven pomocným 

pohonem (5), který umoţňuje otáčet kolesem malou rychlostí v případě údrţby nebo oprav 
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(například čištění a výměna korečků). Hlavní a pomocný pohon jsou vzájemně 

elektronicky blokovány. Pomocný pohon můţe být zapojován automaticky, nebo 

manuálně.(Obr.č.2) 

 

Obr.č.2 Pohon kolesa [PRODECO – Návod pro provoz a údrţbu po opravě 2/05] 

 

 

Nová převodovka je výrobkem firmy KRUPP a je provedena se dvěma kuţelovými 

vstupy a s děleným tokem výkonu na čtyři pastorky, které zabírají do výstupního kola. 

Hřídel tohoto kola má vnitřní dráţkování a je spojen s osou kolesa. Na ose kolesa je 

příruba, která je součástí osy. K této přírubě o roztečném průměru spojovacích děr 1620 

mm je přišroubováno koleso. Z hlediska unifikace je výhodné, ţe výkovek pro novou osu 

kolesa je shodný s rypadlem SchRs 1320. 

Hřídel kolesa (2) nese vlastní koleso a převodovku a je uloţena v naklápěcích 

válečkových loţiskách (3) ve dvou hlavních stěnách (4) hlavního nosníku předního 

kolesového pásu. S kolesem je spojena přírubovým spojením (1). Mimo to je o hřídel 
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pomocí dalšího loţiska (7) opřen nosič pásu a kolesové násypky. Toto střední loţisko je 

pro usnadnění výměny dělené. Aby nedocházelo při provozu k jeho přetěţování, je uloţeno 

ve vedení, které umoţňuje jeho pohyb ve směru osy výloţníku, ve směru kolmém potom 

loţisko zachycuje síly. 

Převodovka kolesa (5) je zavěšena na převislém konci a s hřídelí je spojena 

prostřednictvím vnějšího dráţkování (6), axiálně zajištěna opěrnou deskou (8). Koleso 

s hřídelí je spojeno pomocí 48 kusů svorníků (9), osově předepnutých.(Obr.č.3) 

 

Obr.č.3 Hřídel kolesa [PRODECO – Návod pro provoz a údrţbu po opravě 2/05] 

 

Mazání soukolí a loţisek je oběhové, vana s olejem na je poţadovaný rozsah teplot 

okolí vyhřívána. Oba kuţelové vstupy hlavní převodovky mají separátní hlídání mazání 

průtokoměry, protoţe se jedná o nejnamáhavější uzly. Pro umoţnění externího čištění oleje 

za provozu je spodek skříně vybaven dvěma kulovými ventily s kohouty. Těsnění labyrintů 

je tukem, skříň je vybavena vlastním tukovým rozvodem, který je zapojen na vývod 

stávajícího mazacího přístroje na výloţníku. Do převodovky je zabudováno přídavné 

vytápění pro provoz v zimních měsících. 

Bezkomorové koleso s kónickou stěnou není skloněno v ţádné z os vůči 

kolesovému výloţníku se skládá z tělesa, přírubového připojení k hřídeli kolesa a korečků. 

Těleso kolesa je svařovaná, jednostěnná ocelová konstrukce s připojeným mezikruţím 

(podélné a příčné nosníky) a pevným stíračem pro skluz prstence. Prstenec je vybaven po 

obvodě oky pro připojení korečků. Na vnitřní straně kolesa je pod kruhovým prstencem (4) 

připevněn těsně přiléhající otěrový prstenec (5). Toto uzpůsobení zabraňuje předčasnému 

vyprazdňování korečků a odvádí materiál přes vynášecí kuţel (6) a skluz (7) na dopravní 
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pás kolesa (8). Všechny činné plochy skluzů jsou vyloţeny vyměnitelnými otěrovými 

deskami. (Obr.č.4) 

 

Obr.č.4 Nové koleso KU 800.20 [PRODECO – Návod pro provoz a údrţbu po opravě 

2/05] 

 

 

K pohonu kolesa slouţí dva asynchronní motory s kotvou nakrátko, kaţdý o 

výkonu 1000 kW. Mezi kaţdý motor a vstup převodovky je umístěna turbospojka VOITH 

s konstantní náplní, typu 1000 TNE, která slouţí k plynulému rozběhu kolesa a ochraně 

pohonu proti přetíţení a tlumení rázů. 
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Foto č.3 Hydrospojka Voith [Tomáš Talacko] 

 

 

Hydrospojka Voith [12] (Foto č.3) je hydrodynamická spojka pracující na bázi 

Foettingerova principu. Základními hlavními součástmi jsou dvě lopatková kola, 

čerpadlové a turbinové. Obě kola jsou postavena nezávisle na sobě. Výstup je dosaţen 

s minimálním mechanickým opotřebením a bez mechanického kontaktu mezi součástmi 

přenášejícími výkon. Spojka obsahuje konstantní objem pracovní tekutiny, obvykle 

minerální olej. Moment přenášený přes hnací motor je přeměněn do kinetické energie 

pracovní tekutiny čerpadlovým kolem, se kterým je motor spojen.
1
 Na turbinovém kole je 

tato kinetická energie přeměněna zpět na mechanickou energii. Tyto hydrodynamické 

spojky slouţí jako první pojistné zařízení proti překročení obvodové rypné síly, která 

chrání pohon kolesa a ostatní příslušné části nosné konstrukce proti přetíţení a tím i 

rypadlo před strátou stability. Spojky rozpojují při dosaţení 1,5 násobku jmenovitého 

kroutícího momentu, tj. 1,5 násobku jmenovité obvodové rypné síly na kolese. Od 

                                                 
1
 VOITH TURBO – Turbo spojky Voith s konstantním plněním 
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hydrodynamické spojky je dále spojení provedeno kardanovou hřídelí. Jako druhý stupeň 

pojištění pohonu kolesa slouţí tenzometrické zařízení firmy DAP Brno. 

Rameno záchytu reakce kolesové převodovky je uchyceno ve stávající ocelové 

konstrukci kolesového výloţníku a zároveň slouţí jako konzola pro uchycení 

elektromotorů. 

Korečky se skládají z uzavřeného pláště a bandáţe korečku, která nese 8 

adaptérů.(Foto č.5) Adaptér je k bandáţi přivařen na který je nasazena a zajištěna korunka 

(zub). V technologii, počtu a rozmístění zubů došlo v minulosti k několika úpravám. 

Nejprve bylo na novém kolese pouţito šest zubů s označením BAN-PU od výrobce 

KRUUP-FÖRDERTECHNIK, které byly celé ze stejnorodého materiálu. Jeden zub měl při 

montáţi hmotnost cca 27 kg. Výrobcem bylo stanoveno, ţe po opotřebení špičky zubu o 50 

– 70 mm je nutná výměna zubu, přičemţ výměna jednoho zubu byla poměrně obtíţná a 

časově náročná ( 1 zub – cca 1 hod.) Po demontáţi a následném zváţení zubů se 

vypočítalo, ţe úbytek na váze jednoho zubu byl cca 500g. 

Z hlediska lepší rozpojitelnosti materiálu při rýpaní stroje se do středu kaţdého 

korečku přidaly dva zuby a přistoupilo se i k efektivnějšímu vyuţití materiálů na výrobu 

zubů a výrazně se zkrátil čas potřebný na výměnu opotřebovaných zubů (1 koreček tzn. 8 

zubů cca 10 min.). V současnosti je na KU 800.20 jako rypný orgán pouţíván zub 

s označením SD2, z materiálu VP-7, vyráběný v Chomutovských slévárnách a.s..(Foto č.4) 

 

Foto č.4 Zub SD2 [Tomáš Talacko] 
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Foto č.5 Nový koreček KU 800.20 [Tomáš Talacko] 

 

 

 

 

Korečky jsou k prstenci kolesa připojeny po stranách a vzadu pomocí ok, pouzder a 

čepů. Protoţe nové koleso má o něco menší průměr neţ původní, došlo ke změně úhlu 

záběru vpravo a to z hodnoty 50 na 52,5 stupně. Tato hodnota byla konzultována 

v Oddělení přípravy výroby na DNT a protoţe nedošlo k ovlivnění parametrů pouţívané 

technologie dobývání, mohla být pouţita. 
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2.4 TECHNICKÁ DATA NOVÉHO KOLESA S POHONEM
2
 

- Typ kolesa……………………………………...……..bezkomorové s kónickým diskem 

- Nominální objem korečku……………………………………………………….710 litrů 

- Objem korečku…………………………………………………………………..570 litrů 

- Podíl mezikruţí = 25 % objemu korečku………………………………………..140 litrů 

- Objem mezikruţí celkem…………………………………………………...…...280 litrů 

- Počet korečků…………………….. …………………………………………………..26 

- Jmenovité otáčky kolesa………………………………….....................………..5,5 min
-1

 

- počet výklopů za minutu……………………………………………………………...143 

- Jmenovitá řezná rychlost………………………………………………………….3,6 m/s 

- Průměr kolesa přes korečky……………………………………………………….12,5 m 

- Stupeň plnění korečků…………………………………………….……………….…0.95 

- Teoretický výkon při 95% jmenovitém plnění korečků…………...…....5787 m
3
syp/hod 

- Součinitel nakypření…………………………………………………………………1,43 

- Teoretický výkon v rostlé zemině………………………………..…..4047 m
3 

rostlé/hod 

- Vyuţití rypadla………………………………………………………………….…74,7% 

- Efektivní výkon rypadla……………………………………………....3023 m
3
 rostlé/hod 

- Rychlost otáčení………………………………………………...……21,6 aţ 63,6 m/min 

- Natočení kolesa - horizontální…………………………………………………..0 stupňů 

                             - vertikální……………………………………………………..0 stupňů 

- Úhel záběru - vpravo…………………………………………………….……..52 stupňů 

                       - vlevo……………………………………………………….……55 stupňů 

- Výška lávky…………………………………………………….…………………6,25 m 

- Délka řezné hrany……………………………………………………………..…27,5 cm 

- Celková plocha třísky……..……………………………………………….....…3123 cm
2
 

- Rychlost otáčení pro čtvercovou třísku………………………………..…….40,47 m/min 

- Specifická řezná síla se zuby vztaţená na plochu třísky……………..…..…….164 N/cm
2
 

- Pohon kolesa……………………………………………………….………..2 x 1000 kW 

- Příkon potřebný na zdvih……………………………………...….………………173 kW 

                                                 
2
 PRODECO a.s.: Návod pro provoz a údrţbu po opravě 2/05 
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- Příkon potřebný pro překonání tření……………………………….……………..200 kW 

- příkon potřebný pro rýpání………………………………………………..……..1627 kW 

- Rypná síla………………………………………………………………..…..…….500 kN 

- Hlavní motor - výkon motoru………………………………….………..……2 x 1000 kW 

                        - Typ……………………………………………ARN 630-Y6 modifikovaný 

- Pomocný pohon kolesa - výkon motoru……………………………....……………..35 kW 

                                         - otáčky kolesa………………………………....……….…0,5 m
-1

 

                                         - převodový poměr………………………..……………...1895,7 

- Převodovka kolesa - Typ…………………………………………..…2K2P4SD 1320HA 

                                  - Převodový poměr……………………………..………………173,1 

                                  - Objem olejové náplně………………………….…………….2000 l 

                                  - Olejová náplň……………………………...…..OPTIGEAR BM 460 

                                  - Hmotnost……………………………………….………….45000kg 

- Hmotnosti hlavních částí po modernizaci - koleso s korečkem…………....….....82100 kg 

                                                                     - hřídel kolesa s uloţením…………...37770 kg 

                                                                     - Pohon kolesa……………….……....66000 kg 

                                                                     - ocelová konstrukce špičky……..…..53800 kg 

       

 

3 POHONY ZDVIHU A VÝSUVU KOLESOVÉHO VÝLOŽNÍKU 

 

3.1 VÝMĚNA BRZDÍCÍHO SYSTÉMU [13] 

Kolesové rypadlo KU800.20 pouţívá ke zdvíhání a zasouvání kolesového 

výloţníku výrobcem navrţené a provozem osvědčené převodovky OK000630. Obě 

převodovky mají na svých výstupových hřídelích nalisovány lanové bubny a pomocí 

ocelových lan a několikanásobných kladek se vysouvá případně zdvihá kolesový výloţník. 

Vstupní hřídel je poháněn jedním motorem a byl brţděn pomocí dvou rotačních brzdných 

kotoučů a pruţinových brzd ovládaných eldrem. Pohon výsuvu kolesového výloţníku se 

nachází ve střední části vyvaţovacího výloţníku, pohon zdvihu je umístěn za strojovnou na 

konci rypadla. 
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V rámci technického rozvoje rypadla se u pohonů zdvihu a výsuvu provedla 

výměna brzdného systému. Původní čelisťové pruţinové brzdy a ELDRA těchto pohonů 

(Foto č.6) byly nahrazeny ucelenou řadou brzd Svendborg Brakes. (Foto č.7) 

Tento komplet se skládá z kotoučové brzdy, hydraulické jednotky a řídícího 

systému. Ten reguluje činnost brzd během brzdné sekvence. Tím tento ovladač zaručuje 

řízené a měkké brzdění, jehoţ výsledkem je menší opotřebení a zatíţení mechanických 

součástí jak brzdného, tak i poháněcího systému. Brzda je přišroubována na rám brzdy, 

který je součástí rámu pro uchycení motoru. Brzdový třmen je vyroben z litiny a brzdové 

destičky se skládají z ocelové nosné desky a třecího materiálu. Třecí materiál je vyroben 

z organické sloučeniny, nebo sintrovaného kovu. Oba tyto typy jsou bezazbestové a 

bezolovnaté. Brzda je opatřena dvěma tlakovými přípojkami. Spodní přípojka se vţdy 

pouţívá jako tlaková přípojka pro připojení brzdy k hydraulickému systému. Horní je 

pouţita pro připojení druhé brzdy na protilehlé straně převodovky. 

  

Foto č.6 Původní typ brzd výsuvu a zdvihu kolesového výloţníku [Tomáš Talacko] 
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Foto č.7 Současné brzdy výsuvu a zdvihu kolesového výloţníku [Tomáš Talacko] 

 

 

3.2 DÍLČÍ ZÁVĚRY 

Současně se s výměnou brzdícího systému provedla i výměna stávajících motorů za 

motory s frekvenčním měničem. V kombinaci s těmito motory slouţí brzdy Svendborg u 

těchto pohonů jako brzdy parkovací, protoţe motory regulované frekvenčním měničem si 

dokáţí plynule regulovat své otáčky k pozvolnému zastavení bez brţdění. 

Při modernizaci těchto pohonů došlo z konstrukčního hlediska k úpravě rámu pro 

uchycení nových motorů a zároveň byl vyroben nový rám pro uchycení brzd Svendborg. 

Rotační brzdné kotouče zůstaly stávající. 
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4 POHONY OTOČE HORNÍ STAVBY 

4.1 VÝMĚNA MOTORŮ [2] 

Otáčení horní stavby rypadla zajišťují čtyři na sobě závislé pohony s převodovkami 

OK000978. Na výstupovém hřídeli převodovky je nalisován ozubený pastorek, který 

zapadá do ozubeného věnce na obvodu kulové dráhy. Zde je přenášena síla potřebná 

k otáčení horní stavby rypadla. Aby byla i do budoucna pro další provoz zajištěna 

provozuschopnost otáčení horní stavby rypadla, provedla se u těchto pohonů v rámci 

technické inovace rypadla výměna motorů za motory s frekvenčním měničem. Převodovka 

OK000978 zůstala původní a upravila se pouze spojka mezi převodovkou a novým 

motorem. Brzdy zůstaly stávající čelisťové s pruţinou ovládané eldrem a stojí za úvahu 

v budoucnu provést výměnu za hydraulické  brzdy Svendborg, obdobně jak je tomu na 

rypadle KU800 těţícím na dolech v Bílině. 

Otočný svršek je posazen na kulovou dráhu o průměru 13900 mm. V souvislosti 

s odstávkou stroje a výměnou motorů otoče byla v roce 2009 zároveň provedena 

rozsáhlejší oprava kulové dráhy. Střední stavba stroje se nadzvedla a provedla se výměna 

spodních a horních segmentů, klecí a koulí kulové dráhy. Kulová dráha KU 800.20 má 

celkem 174 koulí o průměru 200 mm a dále je sloţena ze 30 spodních, 30 vrchních 

segmentů a 29 klecí kulové dráhy. 

 

Parametry nových motorů otoče horní stavby
3
 

 

Typová řada ... 1LG6283-4PM84-Z 

minimální výkon … 90kW 

jmenovité napětí … 400VAC, 50Hz 

synchronní otáčky … 1500 ot/min 

Uloţení motoru ... motor přírubový speciál 

Krytí ...  IP55 

Provoz motoru ... trvalý provoz s frekvenčním měničem 

                                                 
3
 Podkladové materiály SD-1. Strojírenská , a.s. 
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rozsah otáček ... 0 – 110% jmenovitých 

Typová řada frekvenčního měniče ... PowerFlex 700S, IP00, EMC, Phase II 

 

4.2 DÍLČÍ ZÁVĚRY 

Provedením výměny nových motorů, byla zajištěna větší plynulost otáčení a 

zároveň se zmenšilo namáhaní ocelové konstrukce při rozebíhání a brţdění otočné části 

stroje. Provedení výměny nových komponentů kulové dráhy ve stejném termínu odstávky 

bylo ekonomickým řešením a je zajištěn provoz pro další období tohoto rypadla. 

 

5 PŘEVODOVKY DOPRAVNÍCH PÁSŮ KOLESOVÉHO RYPADLA 

Rypadlo k přepravě těţiva do drtiče nad pásovým dopravníkem pouţívá celkem 

čtyři pasy. Přední a zadní a pás kolesového výloţníku jsou poháněny pomocí převodovky 

OK000909 a motoru o výkonu 630 kW. 

Předávací pás k převodu otáček pouţívá dvě převodovky Typu OK000528 a je 

poháněn dvěma motory o výkonu 160 kW. Hnací buben má po obou stranách evolventní 

dráţkování a je spojen přes duté výstupové hřídele dvou převodovek. 

Vykládací výloţník kolesového rypadla KU 800.20 je dlouhý 90m a hnací buben 

pásu je umístěn na špičce výloţníku. Vzhledem ke své délce a váze materiálu, který je 

v daný moment na vykládacím pase, je hnací buben poháněn po obou svých stranách. Jsou 

zde pouţity převodovky OK000909 (Foto č.8) poháněny dvěma motory o výkonu 630 kW. 

Přední, zadní a vykládací pás má šíři 2000 mm. Předávací pás je široký 2200 mm. 

 

5.1 PŘEVODOVKA OK000909 [6] 

Těleso skříně je odlito z ocelolitiny. Na tělese převodovky jsou vytvořena dvě 

ramena pro zachycení kroutícího momentu skříně. Převodovka má stálý převodový poměr 

tvořený vstupní hřídelí s čelním převodem a šikmými zuby, které rozvádí kroutící moment 

na tři planetová kola nalisována na třech pastorkových hřídelích s čelním převodem a 

přímými zuby, které přenášejí kroutící moment na výstupové kolo. Výstupové kolo je 

tvořeno dvěma ozubenými věnci s přímými zuby spojenými s dutou hřídelí pomocí 
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ocelových planţet, které přenášejí výstupový kroutící moment. Hřídele jsou neseny 

dvouřadými soudečkovými loţisky. Mazání převodovky je tlakové. Olej je vstřikován do 

záběru jednotlivých kol. Loţiska jsou mazána odstřikem oleje. 

 

 

Foto č.8 Převodovka vykládacího pasu OK000909, otočná výsypka, kabina obsluhy 

[Tomáš Talacko] 

 

 

 

5.2 PŘEVODOVKA OK000528 [6] 

Převodová skříň má stálý převodový poměr tvořený vstupní hřídelí s kuţeločelním 

převodem s úhlem 90°. (Foto č.9) Kuţelové kolo je nalisováno na pastorkový hřídel 

předlohové hřídele. Čelní převod mezi předlohou a výstupovým kolem je tvořen šikmými 

zuby. Výstupové kolo je sloţeno z ozubeného kola a duté hřídele s evolventním 

dráţkováním jeţ slouţí k přenosu kroutícího momentu na hnací buben. Výstupový hřídel je 

nesen radiálně dvěma soudečkovými dvouřadými loţisky a axiálně jedním axiálním 
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soudečkovým loţiskem. Ostatní hřídele jsou neseny dvouřadými soudečkovými loţisky. 

Mazání převodovky je ostřikem z olejové lázně a tlakové. Záběry ozubených kol jsou 

mazány tlakovým olejem dodávaným zubovým čerpadlem. Loţiska jsou mazána odstřikem 

oleje z ozubených kol. Loţiska vstupního hřídele jsou mazána oběhovým olejem. 

 

Foto č.9 Vymezování zubové vůle kuţeločelní převodovky [Tomáš Talacko] 

 

 

5.3 PROBLEMATIKA DANÝCH PŘEVODOVEK 

Převodovka OK000909 je dobře konstruována a vhodně pouţita. První poškození 

vzniká aţ po dlouhodobém provozu. Mezi první závady patří vydřené dráţky na hřídelích 

od gufer a následný únik oleje, prasklé ocelové planţety, nebo střihnutá pera a vydřený 

průměr výstupového kola. Uvolněné kuţelové segmenty na hřídeli hnacího bubnu, můţou 

být příčinou výše uvedených závad a je třeba toto zajištění proti vysunutí převodovky 

z hřídele bubnu pravidelně kontrolovat. 
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Převodová skříň OK000528 je rovněţ vhodně navrţena a k prvnímu poškození 

dochází aţ po dlouhodobém provozu. K prvním závadám patří vytlačené evolventní 

dráţkování, vydřené průměry v duté hřídeli výstupu a nebo uvolněné kuţelové zajištění.  

Mezi další závady patří protáčející se krouţek axiálního loţiska a následné zvětšení 

axiální vůle vstupu, vydřené dráţky od gufer, protočená sedla loţisek (studené starty). 

Vydřené průměry od gufer na hřídelích vstupu i výstupu lze v současnosti opravit 

pomocí opravných krouţků speedi sleeve. Je to výrazně rychlejší a levnější oprava, neţli 

výměna komponentů převodovky, nebo obtíţnější strojírenská oprava. 

 

6 ZÁVĚR 

Jedním z důvodů modernizací a technických změn, ke kterým na kolesovém 

rypadle došlo, bylo zajistit provozuschopnost hlavních pohybových částí rypadla po dobu 

ţivotnosti lomu DNT (cca rok 2035 dle vývoje těţeb). Během této doby budou muset být 

samozřejmě prováděny opravy některých dalších uzlů, při kterých se téţ mohou uplatnit 

nejnovější technické poznatky. 

 

Z hlediska zvyšování technické úrovně rypadla KU 800.20 přinesly tyto rekonstrukce tato 

zlepšení proti původnímu stavu: 

 

- zvýšení jmenovitého výkonu pohonu kolesa a tím sníţení jeho přetěţování 

- zvýšení jmenovité i maximální obvodové rypné síly na kolese 

- sníţení hmotnosti špičky kolesového výloţníku a tím niţší namáhání lanových 

závěsů a otočné kulové dráhy 

- pouţitím většího počtu korečků a vyšší jmenovité rychlosti kolesa dojde k tzv. 

rozladění frekvencí čímţ se sníţí účinky dynamického namáhání stroje 

- výrazná unifikace dílů a provedení se stroji řady SchRs provozovaných na DNT 

- vyšší časové vyuţití stroje sníţením poruchovosti a výpadků z důvodu přetíţení 

kolesa 

- pouţití moderních motorů s frekvenčním měničem a tím zajištění plynulé regulace 

otáček 

- pouţití moderního brzdného systému Svendborg Brakes 
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Z finančního hlediska by během provozování rypadla mělo následně dojít k těmto 

úsporám: 

- nepouţívání vrtných a trhacích prací (úspora cca 20 mil. Ročně) 

- moţnost vyššího vyuţití rypadla sníţením poruchovosti pouţitím modernějších 

součástí a také sníţením jejich počtu 

- zkrácení času pro opravy a údrţbu stroje pouţitím jednodušších řešení 

- vzhledem ke sníţení celkového počtu součástí a jejich unifikací se stroji SchRs 

došlo i ke sníţení počtu náhradních dílů drţených v zásobách pro zajištění 

nepřetrţitého provozu DNT 

- niţší náklady na opravu korečků, rychlá výměna jednotlivých zubů 

- větší ţivotnost brzdového obloţení pouţitím motorů s frekvenčním měničem, kdy 

brzdy slouţí, dá se říci,  pouze jako parkovací 
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