
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

Provozní nasazení zemních strojů na lomech 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Autor:                                                        Jaromír Kessler 

Vedoucí bakalářské práce:                        doc. Ing. František Helebrant, Csc. 

 

 

 

 

 

Ostrava 2011 

 



 



ANOTACE 



ANOTACE 

 V mé bakalářské práci je zpracovaná problematika provozního nasazení zemních 

strojů na hnědouhelných lomech.  Jejím cílem je pak stanovení optimální údržby 

lopatových rypadel s ohledem na jejich bezproblémovou funkci. První část práce se zabývá 

vysvětlením základních operací pracovního procesu na lomech a dále kategorizuje zemní 

stroje podle určitých druhů zemních prací. Tato část také stručně popisuje jejich 

konstrukční prvky, způsob jejich práce a výkonnost. V další části práce je probrána 

problematika údržby zemních strojů, ekonomika údržby a vlivy na provozní spolehlivost 

strojů. S ohledem na cíl práce je pak stanovena optimální údržba vybraného stroje.  

 

Klíčová slova: zemní práce, stroj, údržba 

 

 

 

SUMMARY 

In my bachelor thesis is elaborated the problem of operational stocking of the 

ground machines use on soft-coal mine. The goal of my bachelor thesis is an assesment the 

optimal repairs of the shovel excavators with a view on thein troublefree function. The first 

part contain the explanation the basic operations of the operative procedure on mines and 

next categorized ground machines accordance with kinds of ground machines. This part 

also shortly describes their constructional elements and the method of their working and 

efficiency. In the next part of the bachelor thesis is described the problems of the servicing 

ground machines, economy o f the servicing and the influence on service dependability the 

machines. With a view on the goal of the bachelor thesis is determined optimal servicing of 

the chosen machine. 

 

Key words: ground works, machine, servicing 
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ÚVOD 
 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybral proto, protože se s touto problematikou 

setkávám při své pracovní náplni. Pracuji jako geodet od roku 2003 ve firmě Rekultivační 

výstavba Most, a.s. Hlavní náplní této společnosti je obnova devastované krajiny po 

ukončení hornických a průmyslových činností, spočívající zejména v rekultivaci výsypek, 

odvalů, kamenolomů a opuštěných pískoven. Tyto rekultivační práce zajišťuje naše 

organizace dodavatelsky pro hlavní odběratele Severočeské doly a.s., Czech Coal Services 

a.s., Palivový kombinát Ústí s.p. a Sokolovskou uhelnou a.s.     

 Při této činnosti dochází k velkému objemu zemních prací, při kterých se používá 

různorodá mechanizace. K tomuto účelu je zřízeno u naší firmy samostatné Středisko 

zemních prací se sídlem v Čepirohách, kde je soustředěn vozový park, který zahrnuje 

zemní stroje, autodoprava a dílny pro jejich opravu a údržbu.  

Hlavní nasazení zemních strojů a autodopravy je při technické rekultivaci, 

spočívající v zemních pracích, terénních úpravách a odvodnění, kde dochází k velkému 

přesunu hmot. Jedná se zejména např. o dozery, skrejpry, hydraulická lopatová rypadla a 

nakladače, stroje pro zhutňování a autodopravu. 

Naopak u biologické rekultivace převažuje podíl ručních prací a k nasazování 

mechanizace dochází v daleko menší míře, než u technické rekultivace. Jedná se zejména o 

traktory pro vyžínání, mulčování a setí.   

Já se osobně setkávám se stroji pro zemní práce např. při zaměřování kubatur a 

výpočtem jejich výkonností a při vytyčování oblastí určenou pro úpravu těmito stroji na 

výše uvedených lokalitách. Mohu tak posoudit výkonnosti těchto zemních strojů 

v odlišných geologických podmínkách. Setkávám se dále i s jejich údržbou přímo na 

staveništích, která je velice důležitá pro jejich provozní spolehlivost.  
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZEMNÍCH PRACÍ 

1.1 Základní technické a technologické pojmy 

Zemní práce jsou práce, kdy se nějakým způsobem zasahuje do zemského povrchu 

a nějakým způsobem se pracuje se zeminou. Z toho vyplývá, že zemní práce mají za úkol 

změnit stav zpracovávané horniny, to znamená změnit jejich vlastnosti, ať již polohové, 

objemové nebo tvarové. Toho můžeme docílit za použití různorodé techniky, musíme však 

brát v potaz, jakou techniku nasadíme na konkrétní zemní práce, protože existuje celá řada 

faktorů ovlivňující konkrétní výběr stroje. Známými faktory jsou půdní poměry, 

metrologické podmínky nebo požadovaná funkce zemního díla, atd. Při výběru stroje je 

třeba zohlednit náklady a nákupem stroje, jeho provoz a údržbu.  

         Výrobní proces členíme na čtyři základní operace. Mezi tyto operace řadíme 

rozpojování, nakládání na dopravní nádoby, transport a ukládání na výsypku. 

 

Rozpojování a nakládání 

Nejpřijatelnější způsob rozpojování hornin je způsob strojní pomocí rypadel, a 

k rozpojení pevných poloh za pomocí trhavin. Rozpojenou zeminu je pak nutno naložit na 

vhodně zvolenou dopravu buď přímo například rypadlem lopatovým, nakladačem nebo 

pomocí výložníků u rypadel kolesových, to záleží na tom, jestli jsme se rozhodli nasadit 

techniku pracující cyklicky nebo kontinuálně. Při pracích se zeminou je rypadlo nejen 

strojem dobývacím, ale i strojem nakládacím. Výjimkou je těžba pevných poloh zemin, 

kdy rypadla plní funkci pouze nakládací a dobývání se volí za pomocí vrtných a střelných 

prací. 

Transport 

Přepravu materiálu realizujeme několika způsoby. Vždy musíme brát zřetel, na jakou 

vzdálenost materiál přepravujeme a jakým způsobem těžíme – cyklicky nebo kontinuálně. 

Nejvíce používaným způsobem u kontinuální těžby je doprava pásová. Cyklický způsob 

těžby vyžaduje přepravu za pomocí kolejové dopravy, nákladních vozů, skrejprů. 
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Ukládání zemin a rovinné terénní práce 

Ukládání zemin na lomech se provádí zakladači, dozery nebo skrejpry. V neposlední 

řadě se provádějí práce rovinné, kdy se požívají opět nejčastěji dozery, grejdry, ale i stroje 

pro zhutňování, kterými jsou různé druhy válců. Tyto stroje mají za úkol zeminu 

urovnávat, rozprostírat a tvarovat.  

 

2 ZEMNÍ STROJE 

2.1 Stroje těžební [11] 

Dle průběhu pracovního cyklu je rozdělujeme na rypadla s provozem cyklickým a 

kontinuálním.  

Do první skupiny řadíme rypadla lopatová, rypadla s vlečným korečkem (neboli 

Dragline), a do druhé skupiny pak rypadla kolesová nebo korečková. 

Z hlediska účelu a velikosti rozlišujeme rypadla na stavební, lomová, a skrývková. 

Dále dle druhu pojezdu hovoříme o rypadlech na pásových, kráčivých nebo kolejových 

podvozcích. V České republice, s výjimkou korečkových rypadel, jsou pásové podvozky 

pravidlem. 

Výkonnost rypadla závisí na množství natěžené horniny a jejím transportem na 

dopravní prostředky nebo přímo na výsypku. Velký vliv na výkonnost rypadel mají také 

správné nasazení vhodné dopravy a měnění se druhu těžené zeminy u rypadel nasazených 

na skrývce. Rozlišují se proto níže uvedené druhy výkonností. 

Teoretická výkonnost bere v potaz jen konstrukční prvky stroje (uváděna 

výrobcem), na rozdíl od technické výkonnosti, který bere zřetel i na plnění lopaty, resp. 

korečku, ale i součinitel nakypření zemin. V neposlední řadě výkonnost efektivní počítá 

s časovými ztrátami, nezbytně spojenými s organizací provozu a údržbou. Jako skutečnou 

výkonnost  rypadla  označujeme výkon dosažený v určitém časovém období, tzn. kolik 

materiálu stroj dokáže narýpat např. za hodinu, den, měsíc nebo rok.  
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2.1.1 Kolesová rypadla [3] 

Pro kontinuální, neboli práci s nepřetržitým pracovním provozem se volí právě tyto 

rypadla. Základní princip je plynulé rozpojování těžené hmoty, jejich nabírání a 

přemisťování až k místu určení pro navazující zařízení. Jsou jedním z prvků tzv. 

Technologických celků (TC). 

V České republice 

nacházejí své využití díky 

rozsáhlých možností pro jejich 

využití jak na skrývce, tak i pro 

samotnou těžbu. V kombinaci 

s pásovou dopravou můžeme říci, 

že se jedná o nejvýkonnější 

rypadla. Díky své konstrukci nám 

umožňují selektivní těžbu a díky 

kontinuálnímu způsobu práce jsou 

energeticky výhodnější, než stroje 

s cyklickým charakterem práce.  

 Technologický systém a způsob práce je dán celou řadou pohybů v horizontální a 

vertikální hornině. V zásadě mluvíme o pohybu hlavním, což je rozpojování pomocí 

pohybu kolesa a řezných nožů vnikajících do horniny. Dále o pohybu posuvném, který 

umožňuje změnu místa rozpojování v hornině a pak o pohybu výsuvném, který umožňuje 

styk řezné části s horninou pro její odebírání. Rozpojovacím orgánem je koleso o průměru 

8-12m osazené korečky.  

Kolesová rypadla vyráběná v současné době jsou napájena střídavým proudem a 

mají výhradně vícemotorový pohon, přičemž pro některé pohyby, u kterých je vyžadovaná 

regulace rychlosti, jako je například otoč a pojezd, se některé motory napájí proudem 

stejnosměrným.  

Pojezd rypadla je dnes konstruován jako housenicový , ale používá se také 

podvozek  kráčivý, kolejový, popř. kolejově kráčivý. Rostoucí hmotnost a rozměry větších 

rypadel si však vyžadují větší stabilitu a z toho důvodu se volí vícehousenicové podvozky. 

Dále můžeme kolesová rypadla rozdělit dle konstrukce kolesového výložníku na rypadla 

Obrázek 1 - Kolesové rypadlo [www.vitkovicesteel.com] 
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s výsuvným výložníkem a nevýsuvným, nebo rozdělit dle konstrukce kolesa na 

komorové, polokomorové a bezkomorové.  

 

2.1.2 Korečková rypadla 

Jejich vývoj byl nerozlučně spojen s rozvojem hnědouhelných velkolomů. Ve 

srovnání s kolesovým rypadlem je nejzásadnější rozdíl v provedení rozpojovacího 

elementu a v uspořádání ocelové nosné konstrukce. Práce korečkových rypadel  spočívá 

v pojíždění podél celého skrývkového 

svahu nebo otáčení horní stavby stroje. 

Přitom korečky odřezává úzký pruh 

zeminy  a dopravují ji k výsypu. 

Korečky jsou upevněny na řetězu, který 

se pohybuje na turasech (hnací kolo).  

Technologickým postupem 

korečkového rypadla jsou pohyby 

přímočaré (pohyb řetězu), boční 

otáčivé a postupné, kdy se pohybuje 

celý stroj. 

Výhodami těchto rypadel je 

schopnost těžby řezů výškových i 

hloubkových, proto se často najdou 

využití na skrývkách. Největší výhodou 

je stále možnost využití s pásovou 

dopravou, což nám umožňuje kontinuální pracovní postup. Nevýhodami však bývá malá 

manévrovací schopnost stroje, nižší možnost selektivní těžby a nebezpečí havárií při 

skluzech svahů, jelikož těžiště rypadla je těsně na hraně skrývkového řezu. Tomuto 

nebezpečí se můžeme vyhnout, pokud správně zvolíme výšku skrývkového řezu. 

Podvozek je řešen jako u kolesových rypadel - kráčivý, kolejový i housenicový. 

Dalšími konstrukčními prvky jsou strojovna, kde jsou řídící zařízení a pohony, korečkový 

vodič s nekonečným řetězem, korečkový žlab a pojízdná protiváha k zajištění stability 

stroje. 

 

Obrázek 2 - Korečkové rypadlo [www.bagry.cz] 
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2.1.3 Lopatová rypadla [5] 

Vývoj lopatových rypadel předznamenal roku 1834 Ottisův vynález (jeřábová 

lopata) a do roku 1900 se nejvíce používala v USA. První prototyp pro Evropu se 

zkonstruoval roku 1890, ale stále převládalo použití korečkových rypadel především na 

uhelných lomech.  

Lopatová rypadla mají širokou škálu použití nejen díky své jednoduché konstrukci, 

ale také pro své vynikající manévrovací schopnosti a široké variabilitě jejich použití. 

Slouží především jako stroje dobývací nebo nakládací, ovšem své uplatnění najdou při 

hloubení a tvarování příkopů, atd. Po připojení příslušného zařízení můžeme rypadlo 

použít k stříhání pevných materiálů, nebo demolicí staveb. Proto své uplatnění najdou 

nejen při práci v dolech, ale i na předpolích lomů a jiných staveb. Lopatová rypadla jsou 

zařazena do skupiny strojů pracujících cyklicky. 

Lopatová rypadla v zásadě rozlišujeme dle způsobu ovládání pracovního orgánu 

(lopaty). Rozlišujeme rypadla mechanická, hydraulická a rypadla s vlečným korečkem 

(dragline). Dále se rypadla rozdělují dle druhu pohonu (motorová, elektrická nebo rypadla 

se sdruženým pohonem), druhu podvozku (pásová, kolová, kolejová, na plovoucích 

pontonech).  

 

                 Obrázek 3 – Lopatové rypadlo mechanické [www.ndlor.cz] 
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Hydraulická lopatová rypadla a jejich konstrukce 

Rozšíření hydraulických lopatových rypadel je dáno spoustou výhod při jejich 

používání. Patří k nim 

oboustranná vazba mezi členy 

pracovního mechanismu, která 

umožňuje více využívat tíhy 

stroje, zvyšovat přítlak lopaty a 

tím zvyšovat rypnou sílu. 

Hlavními konstrukčními prvky 

rypadla jsou pojízdný 

podvozek, otoč horní stavby, 

otáčející se na válečcích, na 

které je horní část konstrukce. 

Horní část konstrukce tvoří 

kabina pro strojníka a pracovní orgán (lopata, násada, výložník). 

 Nejrozšířenější variantou lopatového rypadla je na podvozku housenicovém a 

kolovém. Pohonem pak z pravidla bývá pohon kombinovaný (dieselhydraulický či 

elektrohydraulický. 

 Dle velikosti stroje můžeme nasadit lopatu o objemu 0,75 m3, 4 m3, ale i větší. 

Připojit pak můžeme hydraulické nůžky, bourací kladiva, drapáková zařízení, vlečný 

koreček, atd. Nástroje jsou vyrobeny z kvalitního vyztuženého ocelového plechu. Ovládací 

pracovní systémy jsou lana, hydraulické písty, kladky nebo ozubená kola. 

 Pro správnou funkci lopatového rypadla v provozu musí vykonávat čtyři pracovní 

úkony, kterými jsou pojezd, otoč horní části rypadla, zdvih a výsuv pracovního nástroje.  

 Mezi přednosti stroje patří například možnost selektivní těžby do bloku, dále je 

možno strojem lépe odtěžit tvrdé polohy v řezech, protože vyvíjí konstantní sílu na zubech 

lopaty a po celé výšce řezu je schopen vyvinout horizontální sílu v libovolném směru.  

 Při rozboru práce lopatového rypadla vycházíme ze základní polohy, kdy je lopata 

na horní hraně svahu. Z této polohy se lopata posouvá směrem dolů a současně je násadou 

Obrázek 4 - Lopatové rypadlo hydraulické [www.bagry.cz] 
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přitlačována ke stěně, do níž vnikají zuby lopaty. Když se lopata naplní, otáčí se horní část 

rypadla na místo, kde se má obsah lopaty vysypat, Po vyprázdnění se horní část lopaty 

otáčí zpět do základní polohy. Tím je ukončen první pracovní cyklus. Byla již hornina 

v místě vytěžena, pojíždí rypadlo do nové polohy blíže k materiálu. 

 

2.1.4 Dragline - rypadla s vlečným korečkem 

Jelikož odvoz zeminy od rypadla značně snižuje celkovou produktivitu práce, jsou 

tyto rypadla navržena tak, aby dokázali 

přenést vyrubanou zeminu co nejblíže místu 

určení (vyrubané prostory, vnitřní výsypky). 

Charakteristickým znakem těchto rypadel je 

jejich konstrukce skládající se z dlouhého 

otočného výložníku a vlečného korečku 

ovládaného soustavou lan.  

 Z historie je známé, že první rypadla 

tohoto typu se využívala v Anglii a v roce 

1950 se objevila rypadla s objemem korečku 23 m3 a výkonem 1600 m3 hod-1. Do dnes se 

konstrukce vyvíjela, tak aby se výkon a dosah rypadla zvětšovali.  

 Podvozek těchto rypadel je dnes kráčející popř. housenicový, ale v dřívějších 

dobách jsme se mohli setkat s podvozkem kolejovým. Kráčející podvozek splňuje 

požadavek co nejmenšího tlaku na podložku, proto své využití najdou v místech s málo 

únosnou půdou.  

 Stoje jsou vybaveny dnes již příhradovým výložníkem, dosahující možné délky až 

100 m, dle typu stroje. Výložníky nad třicet metrů musí být odlehčeny, k čemuž se 

používají přídavné závěsy umístěné uprostřed nebo na třetinách délky výložníku. Výložník 

je důležitým faktorem určující výkonnost. Omezení délky výložníku je dáno stabilitou 

stroje. 

 Pracovním nástrojem je vlečný koreček plnící funkci rozpojovací a dopravní. Nože 

korečku jsou uzpůsobeny tak, aby se při dopadu zabořily co nejhlouběji do těženého 

Obrázek 5 – Dragline [www.123rf.com] 
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materiálu. Tvar korečku je navržen tak, aby se zaručil co nejmenší rypný odpor při 

dobývání a aby se samozřejmě co nejvíce naplnil. 

 Postup práce je možné popsat takto: Koreček visí volně na zdvihovém laně, 

přičemž tažné lano je volné. Koreček se spustí na svah, čímž se zuby zaříznou do zeminy. 

Napínáním tažného lana se koreček vleče po svahu, jakmile se koreček naplní, zapneme 

navíjení zdvihového lana a tím koreček odtrhneme od země. Stroj se otočí, zdvihové lano 

povolí a koreček se vyprázdní na určeném místě. 

 

2.1.5 Povrchové kombajny [8] 

 Patří k dobývacím strojům pracující kontinuálně na povrchových dolech a lomech. 

Ve světě jsou známy spíše pod anglickým názvem surface miner. Jejich nasazení je 

výhodné tam, kde se nerost vyskytuje v podobě vrstevnatého plošného území a je 

požadavek na selektivní dobývání. 

 Mezi jejich další 

přednosti patří skutečnost, že 

rychlost dobývání je dostatečně 

vysoká a tak je možné nasazení 

jak pásové, tak automobilové 

dopravy. Dále možnost měnit 

výšku dobývání, pohybující se 

od několika centimetrů do 

několika metrů. Jelikož při 

dobývání je vytvářen hladký rovnoměrný povrch, tak odpadá nasazení dalších zemních 

strojů pro úpravu vydobytého prostoru. Stroje také disponují vysokou manévrovatelností. 

 Podvozky povrchových kombajnů jsou konstruovány jako dvouhousenicové až 

tříhousenicové s možností pojezdu od 3-18m min-1, dle dobývaného materiálu a výšky 

řezu.  

 Pracovním orgánem je koleso (nebo řezný válec, dle typu stroje) vyrobené ve 

čtyřech velikostních provedeních a technologie dobývávání je založena na kolesových 

Obrázek 6 - Povrchový kombajn [www.sunkarresources.com] 
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rypadlech. Koleso plní funkci řeznou a nakládací a je vyrobeno robustní pevné konstrukce 

ukončené ostrou hranou.  

 Pohonnou jednotkou je dieselhydraulický motor. Každá pohonná jednotka 

konstrukčního uzlu má převodovku a samostatný hydromotor. Centrálním pohonem je pak 

dieselový motor a hydrogenerátor. 

 Dalším konstrukčním prvkem kromě podvozku a dobývacího ústrojí jsou výložníky  

umístěné na otočné horní stavbě kombajnu.  

                               

 2.2 Stroje pro nakládání 
Nakládání je jednou ze tří nedílných součástí těžebních operací povrchové těžby, 

mezi které mimo jiné počítáme odpojení ložiskových částí od ložiska s jejich rozpojením a 

dopravou. Na lomech se pro nakládání používají ponejvíc lopatová rypadla a lopatové 

nakladače. V menších lomech bývají nasazeny nakladače na podvozku kolovém, ale na 

větších lomech převládají nakladače na podvozku pásovém. 

2.2.1 Lopatové nakladače 

Řadí se mezi stroje s cyklickým způsobem práce. Jsou určeny nejen pro nakládání sypkých 

a kusovitých materiálů, ale také k jejich rozpojování, dopravu (na kratší vzdálenosti) i 

zvedání břemen. Dopravní funkci může plnit v ekonomicky přijatelných vzdálenostech, 

které se ve směs pohybují okolo 200 až 250 

metrů. Nevýhodou jejich práce je menší nakládací 

dosah a proto se musí při jejich nasazení 

konstruovat nájezdové plochy, například při 

nakládání demprů. Častým problémem kolových 

nakladačů bývá velké opotřebení pneumatik, což 

vede k prokluzování kol při záběru lopaty do 

zemin. Proto se např. provádí plnění pneumatik 

vápennou vodou, protektorování, nebo opásání 

kovovými články (Distreed, Beadless). 

    Obrázek 7 - Lopatový nakladač [www.bagry.cz]  
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 Základním pracovním nástrojem je lopata různých rozměrů, ovšem je také možno 

připojit i jiné doplňkové zařízení, které činí stroj variabilnějším. Jedná se zejména o 

zdvihací zařízení, rozrývač, vidle na kulatině a další. 

 Výkon nakladačů závisí na několika okolnostech. Prvním faktorem je rubanina, tj. 

kusovitost, objemová hmotnost, součinitel nakypření. Dalšími faktory jsou objem lopaty, 

velikost rýpací síly, objem korby nakládaného vozidla. Nebo závisí na rychlosti pojezdu, 

rychlost posuvu a zdvihu, rychlost vyklopení lopaty. 

 Konstrukčními prvky nakladače je podvozek, kabina pro strojníka s řídícím 

systémem, hydraulický systém a výložník s nakládací lopatou. Podvozek je velmi důležitý 

k zajištění dobré stability a dostatečné hnací síly stroje 

 

2.3 Stroje pro zemní rovinné práce [8] 

 Stroje pro zemní rovinné práce, ať už dozery nebo grejdry lze řídit moderními 

nivelačními systémy. Tyto systémy pracují nejen ve dvourozměrné rovině (2D), ale i 

v trojrozměrné (3D).  

2D nivelace je řízení 

strojů pomocí laserového 

paprsku pouze v jedné rovině. 

Tuto rovinu, která je rovnoběžná 

s plánovaným     povrchem, 

nastavíme na laserovém 

rozmetači, podle něhož se stroj 

řídí. Tato metoda neumožňuje 

tvořit složitější terén, pouze 

rovné plochy a svahy. 2D řízení 

může být manuální, kdy strojník na základě indikátorů v podobě šipek přímo na 

venkovním čidle nebo na displeji v kabině upravuje výšku a naklopení radlice, anebo může 

být automatizované. V tom případě se radlice ovládá sama a strojník pouze řídí pojezd 

stroje, případně horizontální natáčení radlice. Kromě laserových 2D systémů se stále ještě 

používá také ultrazvukové navádění, kdy ultrazvukový senzor umístěný na stroji vysílá 

       Obrázek 8 – 3D nivelační systém [www.geotronics.cz] 
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zvukový puls k referenční rovině, určené nataženým nivelačním lankem nebo přímo 

nějakou stavební konstrukcí. 

Na rozdíl od 2D systému nám 3D systém umožňuje vytvářet plochy i velmi 

složitých tvarů. Pro používání jakéhokoliv 3D systému musíme disponovat projektem v 

trojrozměrné podobě. Výstupní výkresy z projekčního programu jsou načteny programem 

výrobce nivelačního systému, který data zkontroluje a upraví pro zápis do kontrolní 

jednotky ve stroji. Stejně jako u 2D systému, řízení radlice grejdrů a dozerů může být 

indikační nebo plně automatické. 3D je možno stejně jako 2D použít i na rypadlech. 3D 

systémy se rozdělují na dvě skupiny podle toho, zda spolupracují s totální stanicí nebo 

GPS. 

2.3.1 Dozery 

Dozery patří mezi nejvíce využívané stroje na zemní práce, vhodné pro úpravy 

terénu, zahlubování, přemisťování nebo deponování materiálů, udržování komunikací i  

rozprostírání hromad. Dozery se také používají 

pro další pomocné práce, jako například pro 

odstraňování porostů, sněhu, mimo jiné také pro 

vyprošťování atd. Díky své vynikající 

manévrovatelnosti se dozery uplatňují v extrémně 

těžkých podmínkách a terénech.  Jejich způsob 

práce je cyklický a řadí se mezi stroje důlně 

doplňkové mechanizace na hnědouhelných 

lomech.  

Dle podvozků dozery dělíme na pásové a kolové. Největší oblíbenost je však 

využití dozerů pásových, jelikož u kolových se značně poškozují pneumatiky a tím hůře 

dokáží pracovat v těžkých terénech. Výhodou dozerů na pásových podvozcích bývá jejich 

vynikající tažná síla, malý tlak na podložku, naopak nevýhodou je jejich malá rychlost 

pojezdu pohybující se kolem 25km hod-1. Dozery na podvozku kolovém nasazujeme 

nejčastěni pro rozpojování a hrnutí lehkých materiálů v únosném terénu. 

 Dále dělíme dozery dle možnosti pohybu radlice na buldozery (pohyb radlice kolmo na 

osu stroje), angledozery (radlicí je možné pohybovat v horizontální rovině až o 60o 

vzhledem k podélné ose stroje) a tiltdozery (radlicí můžeme pohybovat vertikálně až o 

Obrázek 9 – Dozer [bagry.cz]  
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30o). Dnes se nejvíce používají takzvané univerzální dozery, jejichž radlice má všechny 

shora uvedené možnosti nastavení  

Za zmínku stojí ještě možnost dělit stroje dle velikosti na malé, střední, velké, či 

podle provozního výkonu motoru. Mezi základní funkční prvky dozerů řadíme nosič 

pracovního zařízení, poháněcí agregát, podvozek, kabina strojníka, ovládací prvky, radlice 

a v neposlední řadě hydromotory pro zdvih a změnu náklonu radlice. 

Pracovním nástrojem je radlice situovaná na přední straně dozeru, jejíž použití je 

velice univerzální. Slouží k rozrušování, přemisťování, ukládání popřípadě rozprostírání. 

Radlice je vyrobena z oceli, přičemž spodní, nejvíce namáhaná část je vyztužena 

ocelovými žebry. Spodní část radlice je vybavena přišroubovanými noži, sloužící 

k zahlubování do materiálů. Rozměry radlice jsou závislé na výkonu motoru a provozní 

hmotností stroje. Dalším pracovním nástrojem dnes je také rozrývač umístěný na zadní 

části stroje a je vynikajícím nástrojem pro rozrušování pevných materiálů. Rozrývač může 

být jednonožový i vícenožový. 

 

2.3.2 Skrejpry 

Jsou moderními stroji pro zemní práce sloužící k postupnému rozrušování, 

nakládání, přepravu a rozprostírání zemin. Řadí se do skupiny strojů pracující cyklickým 

způsobem práce a své využití najdou tam, kde je za potřebí vyklizení velkých ploch se 

snadno rozpojitelnou půdou. Proto své uplatnění najdou v lomových provozech i na 

inženýrských stavbách.  

Konstrukční prvky skrejprů se mohou v zásadě lišit v konstrukci a obsahu korby, 

způsobu přemisťování, pohonu, atd. Skrejpry využívají korby malých a velkých obsahů, 

jsou však závislé na výkonech motorů. Za malý obsah korby se považuje obsah do 11 m3, u 

velkých pak obsahy pohybující se od 12 – 15 m3. Dalšími konstrukčními prvky jsou 

radlice, uzávěr korby a zadní stěnu korby sloužící k vytlačování materiálu při 

vyprazdňování korby.  

 Pracovním orgánem je nůž, který se nalézá na přední straně dna korby, který při 

pojezdu odřezává horninu postupující dovnitř korby. 

 Skrejpr je možno táhnout anebo využít jejich vlastní pohon. Další možností je 

spojení dvou skrejprů za sebou, přičemž při plnění zadního skrejpru táhne první a naopak 
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při plnění předního táhne zadní skrejpr. Z ekonomických důvodů by neměla doba plnění 

přesáhnout 60 sekund a přepravní vzdálenost by neměla přesahovat 5 kilometrů. 

 Za jeden pracovní cyklus stroje se považuje spuštění radlice na zeminu a 

postupnému pojezdu stroje vpřed, kdy probíhá plnění korby. Po naplnění korby se zvedne 

dno a přední stěna se uzavře. Poté se provede přeprava na místo určení, kde dochází ke 

snížení dna korby tak, aby se zemina rozprostírala na požadovanou mocnost.  

Pro zlepšení produktivity skrejprů se používá u většiny typů pomocných elevátorů, 

který napomáhá  procesu plnění korby  a vylepšuje proces rozpojování s nuceným plněním. 

Nejlepší výkonnosti skrejprů se dociluje při těžbě lehkých a nelepivých materiálů. 

 

 

2.3.3 Grejdry 
Srovnavače, neboli grejdry můžeme charakterizovat jako stroje pro dokončovací 

zemní práce. Slouží především přesnému dorovnání vrstev zeminy, úprav zemních plání, 

podkladních vrstev vozovek nebo ke svahování boků násypů v mírnějších úklonech. 

 Způsob práce grejdrů je cyklický a dělit je můžeme dle pohonu, výkonu motoru 

nebo dle způsobu jejich ovládání. Pohon grejdrů je motorový (tzv. autogrejdr), v méně 

častých případech je možno grejdr zapřáhnout za jiný zemní stroj a využít tak jeho pohonu, 

ty pak nazýváme grejdry tažné. Ovládání grejdru je konstruováno jako mechanické nebo 

hydraulické. V dnešní době jsou nejvíce rozšířené autogrejdry s pohonem motorovým 

Obrázek 10 - Skrejpr [www.bagry.cz] 
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hydrostatickým, jejichž ovládání se děje za pomocí hydraulických pístů. Podvozky grejdrů 

jsou výhradně kolové. 

 Pracovním  nástrojem autogrejdrů je radlice pracující  buď v režimu dobývacím 

nebo rozhrnovacím. Radlicí je možno pohybovat jak v horizontální rovině, tak v rovině 

vertikální, proto stroj dokáže tvarovat zeminu do nejmenších detailů.  Před radlicí může 

být nasazen samozřejmě trn, sloužící k rozrušování pevných hornin.  

 Konstrukce grejdrů vychází z dozerů, ale základní rám je kloubový. Radlice není 

uložena na přední části stroje, jako jsme zvyklí u dozerů, nýbrž je osazena mezi přední a 

dvojitou zadní nápravou a to vyhovuje principu tzv. autonivelace. 

 Těžební režim je charakterizován velkými celkovými odpory proti pohybu a 

malými rychlostmi, za to režim rozhrnovací probíhá v rychlostech vyšších při menších 

odporech proti pohybu grejdru, takže se dosahuje větší efektivnosti v přesunu horniny. 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Grejdr [www.bagry.cz] 
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2.3.4 Stroje pro zhutňování 

Proces zhutňování 

 Jednou z technologií, používaných nejen na lomech, ale i ve stavebnictví, nebo tam, 

kde je třeba vytvořit stabilitu konstrukčních vrstev např. vozovek, zemních plání pro 

zakládání staveb. Tento proces je metodou mechanického zvyšování hustoty materiálu. 

Sloužící pro zvýšení únosnosti materiálu, zamezuje sesedání, předchází poškození mrazem, 

zlepšuje stabilitu a zamezuje propustnosti vody.  

 Při nedostatečném zhutnění jsme často svědky sesedání překopů u komunikací, 

praskání základů staveb, eroze (podemílání) staveb a dalších nepříjemných vlivů. Proto při 

zařazení procesu zhutňování můžeme levně zamezit značným škodám.    

 Základními parametry pro zhodnocení výsledného efektu zhutňování je míra 

zhutnění a mezní hloubka zhutnění. Míra zhutnění nám vyjadřuje poměr mezi dosaženým 

a předepsaným zhutněním. Mezní hloubka zhutnění je účinek zhutňovacího stroje, 

projevující se do určité hloubky a je závislá na parametrech hutnícího stroje, 

mechanickými vlastnostmi hutněného materiálu, vlhkostí, atd. 

 Technologie zhutňování  

 Zhutňování provádíme třemi způsoby: staticky (tlakem, hnětením), dynamicky 

(nárazem, vibrací), nebo za použití obou způsobů. Při hutnění tlakem se zvyšuje napětí 

v sypané zemině až do překonání vnitřních odporů a tím dochází k vytěsňování vzduchu a 

vody. U sypkého materiálu dochází k napěchování zrn do volných mezer v materiálu. 

V soudržných zeminách můžeme docílit i hnětení, když nasadíme stroje s vhodným 

tvarováním jejich pracovního nástroje (ježkové válce).  

 Nárazové zhutňování opět užíváme v soudržných zeminách, kdy vzniklé smykové 

plochy dovolují vzduchu a vodě unikat na povrch, nebo u vyschlých hornin dochází 

k jejich drcení. Při použití vibrací působí na jednotlivá zrna setrvační síly, tím pak dochází 

k vzájemnému pohybu částic a zmenšování dutin v zemině. 
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Stroje pro zhutňování a jejich rozdělení 

 Rozdělujeme je podle konstrukce a prvotního účinku na válce statické (působící 

tlakem) a na válce vibrační (působí tlakem a vibrací). Nejpoužívanější jsou však stroje 

využívající kombinací obou účinků, jelikož 

je jejich nasazení daleko univerzálnější.  

 Pracovním orgánem válců jsou 

takzvaná válcová kola neboli běhouny, 

které dále rozlišujeme dle povrchu 

pracovního nástroje. Jsou to především 

válce hladké, ježkové, segmentové a 

pneumatikové. Pohon strojů vykonávají 

vznětové motory, nebo známe také válce 

přívěsné. 

 Statické stroje s hladkými ocelovými běhouny řadíme mezi vůbec nejstarší válce. 

První použití se datuje roku 1876 a byli poháněné parním strojem. Hutnící účinek těchto 

strojů byl závislý na hmotnosti stroje a jejím rozložení. Z hlediska uspořádání běhounů 

rozeznáváme systémy dvouosé-tříběhounové (přední běhoun o menším průměru a velké 

šířce a zadní dva běhouny o velkém průměru a malé šířce), dvouosé dvouběhounové zvané 

tandemové (dva běhouny o stejném průměru uspořádané za sebou) a dále válce 

tříběhounové (tři běhouny o stejném průměru řazeny za sebou). 

 Statické válce profilované, jejichž podstatou, na rozdíl od předchozích válců, je 

zvýšení měrných tlaků ve válcích, čímž se dosáhlo vytvořením různých profilů na plášti 

běhounu. Zmenšila se tak kontaktní plocha válce, zvětšil se měrný tlak na půdu a navíc 

dosahujeme jejího hnětení. Nevýhodou však zůstává skutečnost, že povrchová vrstva o 

mocnosti 3-5 cm zůstává nakypřená. Rozeznáváme běhouny mřížové, ježkové a 

tampingové. 

 Statické válce pneumatikové v dnešní době vytlačují ve velké míře válce 

s hladkými ocelovými běhouny díky svým lepším zhutňovacím účinkům a pro jejich 

univerzálnější využití. Pneumatiky jsou buď s dezénem hladkým (hutnění živičných 

povrchů) nebo s dezénem radiálním (hutnění sypkých materiálů). 

Obrázek 12 - Vibrační válec [www.bagry.cz] 
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 Válce vibrační patří k nejprogresivnějším a nejrozšířenějším strojům pro 

zhutňování. Řadí se mezi skupinu strojů pracující s dynamickým hutnícím účinkem. 

Vibrace neboli rychle za sebou následující rázy na kontaktní plochou stroje rozkmitají 

částice zeminy do značné hloubky a tím dochází ke zmenšování mezer v půdě. Vibrační 

válce rozdělujeme na vlečné (potřebují ke svému pohybu tažný prostředek), vedené 

(samopojízdný systém, tandemové) nebo tahačové skládající se z předního a zadního 

rámu, které jsou spojeny kloubem. Pohon vibračního budiče válců je veden z motoru přes 

převodovou skříň a rozběhovou spojku klínovými řemeny na rotující hřídel a výstředníky. 

 

2.3.5 Rýhovače 

 Jednoúčelové stroje sloužící na povrchových lomech, které nalézají své využití při 

odvodňovacích pracích prováděné systémem otevřených nebo zasypaných drenážních rýh.  

 Svou konstrukcí připomínají malá 

kolesová nebo korečková rypadla, které jsou 

určené k vytváření odvodňovacích příkopů a rýh. 

Rýhovače korečkového typu slouží také při 

plošné úpravě plání, zasypávání příkopů, hrabání 

jam a rybníků nebo těžení svrchního řezu 

povrchového dolu. 

 

 Konstrukce stroje je upevněna na pásovém podvozku. Horní stavba stroje je 

uložena na jednořadém kruhovém věnci spodní stavby. Otáčivý pohyb je zajištěn dvěmi 

hydraulickými válci. Hydraulické válce taktéž slouží pro zvedání a spouštění vodiče 

korečkového řetězu nebo kolesa. Pomocí převodovky je stroj schopen pohánět pracovní 

orgán ve třech rychlostech. 

Některé rýhovače jsou vybaveny programovým řízením, což umožňuje automatické 

vyhlubování delších příkopů s rozlišnými průřezy.  

 

Obrázek 13 – Rýhovač [www.strojezitalie.cz]   
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2.4 Stroje pro přepravu zemin 

2.4.1 Dempry a terénní nákladní automobily 

 Volba dopravních prostředků při nakládce a přepravě hornin je velmi důležitým 

aspektem, protože pro přepravu zemin můžeme použít širokou škálu dopravních 

prostředků. Pro správnou ekonomickou volbu musíme brát zřetel například na dopravní 

vzdálenost, stav vozovek (možnost jejich úprav), druh a množství přepravovaného 

materiálu, technologický postup nakládání a v neposlední řadě také cena přepravovaného 

materiálu. Dopravní prostředky musí splňovat technická a ekonomická kritéria. Nejběžněji 

používanými prostředky jsou silniční nákladní vozidla a dempry s pevným i kloubovým 

rámem. 

 Terénní nákladní automobily využíváme na přepravu zemin na veřejných 

komunikacích, kde dosahují mnohdy vyšších rychlostí na přepravní vzdálenost vyšší než 

1km. Mezi jejich nevýhody však musíme zahrnout fakt, že pokud se vozy pohybují ve 

ztíženém terénu, musíme počítat s vyššími náklady na údržbu vozidla a značné 

opotřebování pneumatik. Špatný terén se dále podepisuje na snížení přepravní rychlosti a 

problém se zabořováním kol.  

 Dempry s pevným rámem jsou mnohem robustnější a mají větší motorický a 

brzdný výkon, než nákladní automobily. Jejich velkokapacitní korbu lze využít i při 

přepravě nejen zemních, ale i skalních hornin. Dempry v provozu můžeme nasazovat i na 

vzdálenosti vyšší než 1km. Jejich nevýhodou oproti nákladním automobilům, je 

skutečnost, že vytvářejí vysoký měrný tlak na podložku a tudíž nemohou plně naložené 

jezdit po veřejných komunikacích. Konstrukce tohoto druhu demprů je navržená výhradně 

pro provoz na zpevněných cestách. 

Dempry s kloubovým rámem jsou oproti demprům s pevným rámem navržené 

tak, aby se mohli pohybovat nejen na nezpevněných cestách, ale také v měkkém a hladkém 

terénu. Velké pneumatiky snižují měrný tlak na podložku a náhony 4x4 nebo 6x6 činí  

vozidlo daleko využitelnějším. Nevýhodou oproti ostatním přepravním strojům je nižší 

přepravní vzdálenost (do 5km) a pojezdová rychlost. 
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Konstrukce demprů 

Hlavními konstrukčními prvky jsou je kolový podvozek, poháněcí agregát, korba a 

kabina pro strojníka. Pro pohon demprů se používají dieslovým motorem, hydroměničem a 

mechanickou převodovkou. U demprů vyšších nosností se používají pohony dieslo-

elektrické s elektromotory pro každé kolo. Veškeré funkce a monitorovány a řízeny 

elektronicky. Konstrukce rámů je ocelová, avšak místa s vyšší koncentrací napětí jsou 

vyztužená litinovými díly. Odpružení demprů je pneumaticko-hydraulické, korba má nižší 

výšku okraje z důvodu snadnějšího nakládání materiálu a pro snížení celkového těžiště  

dempru. 

 

 

2.5 Stroje pro zakládání 

2.5.1 Zakladače 
 Jsou speciálními stroji určeny pro zakládání nadložních zemin na výsypkách. 

Používají se zejména na hnědouhelných lomech. První použití zakladačů se datuje od roku 

1915, kdy byl do provozu nasazen první stroj tohoto typu. Tento stroj byl zkonstruován na 

podvozku kolejovém s nabíracím zařízením, k němuž se vyrubaný materiál dopravoval za 

pomocí kolejové dopravy. S ohledem na nové způsoby technologie dobývání, tzn. přechod 

na kontinuální způsob práce (nepřetržitý) se začala místo kolejové dopravy používat 

doprava pásová. To vedlo k nové konstrukci zakladačů, využívajících se dodnes a je 

známý pod pojmem pásový zakladač.  

Obrázek 14 - Dempr s pevným rámem [www.bagry.cz] Obrázek 15 - Dempr s kloubovým rámem [www.case.cz] 
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       Z provozního hlediska je nutno zakladač brát jako poslední článek 

technologického celku a samozřejmě může zakladač ovlivnit nepříznivě jeho výkonnost. 

Konstrukce pásových zakladačů je výhradně zkonstruována na podvozku 

 kráčivém nebo housenicovém, což má za následek vysokou stabilitu stroje, nízký tlak na 

podložku a velmi dobrou manévrovatelnou. Konstrukce je složena ze tří základních částí. 

Ze spojovacího mostu (rameno zajišťující přejímání zeminy z pásového dopravníku a 

předání na zakládací dopravník), zakládacího výložníku (rameno, ketré je pracovním 

orgánem zakladače) a střední stavby s podvozkem zajišťující návaznost spojovacího 

mostu a zakládacího výložníku, ale samozřejmě vykonává pohyb zakladače.  

 Technologický systém zakládání se je dán celou řadou jednoduchých pohybů 

převážně v horizontální rovině. Pracovní pohyby zakladače dělíme na pohyby zakládací a 

posuvné. Pohyb zakládací zajišťuje vlastní zakládání zemin. Tento pohyb vzniká 

složením přímého pohybu pásového dopravníku na zakládacím výložníku a otáčivého 

pohybu tohoto výložníku v rovině horizontální. Pohybem posuvným je přechod zakladače 

z jednoho záběru do druhého. Uskutečňuje se celým zakladačem ve směru sypání. 

 Technologie sypání pásovými zakladači se pak dá shrnout do tří skupin a to na 

sypání na plnou mocnost, sypání po vrstvách a sypání s tvarováním svahů.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 16 – Pásový zakladač [www.idnes.cz] 
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3 ŘEŠENÍ – PROBLEMATIKA ÚDRŽBY STROJŮ [9] 

Pojem údržba strojů, je souhrnem veškerých opatření k zachování a opětovnému 

vytvoření požadovaného stavu a posouzení skutečného stavu stroje. Údržba stroje patří 

k základním úkonům procesu výroby. Cílem údržby je pak co nejjednodušeji udržovat stroj 

v technicky dobrém a provozuschopném stavu, samozřejmě při vynakládání optimálních 

výdajů.  

Základní pojmy údržby 

Údržba -  kombinace všech technických, administrativních a manažerských činností během 
životního cyklu stroje. 

Strategie údržby -  metoda managementu používaná k dosažení cílů údržby 

Udržovatelnost - schopnost stroje setrvat v pracovní činnosti, za zhoršených provozních 
podmínek 

Zajištěnost údržby - schopnost firmy zajistit včas nutnou údržbu 

Zajištění údržby - zdroje, služby a management nutný k provádění údržby 

 

3.1 Preventivnost, proaktivnost, produktivnost 

. V této problematice musíme brát v úvahu tři níže uvedené pojmy, které jsou velice 

důležité pro nejefektivnější plán údržby stroje. Jedná se o pojem zvaný preventivnost, což 

znamená provedení údržby v předstihu, dále pojem proaktivnost, který zkoumá příčiny 

poruch a jejich předcházení. Poslední pojem produktivnost, který je nedílnou součástí 

výroby, což znamená řešení produktivity stroje. Dále je třeba si uvědomit, že každá údržba 

stroje spotřebovává ve značné míře finanční prostředky, pracovní sílu a v neposlední řadě 

zkracuje pracovní fond stroje. Správně a včasně provedená údržba naopak dokáže ušetřit 

finanční prostředky, předchází opotřebení a odstraňuje následky opotřebení strojů. Lze 

tedy říci, že údržba stroje má kladný vliv na životnost a provozní spolehlivost stroje.  

 Cílem dnešních výrobců strojů je co nejvíce zefektivnit technickou podporu, 

zjednodušit údržbu stroje, zajistit co nejdelší intervaly mezi plánovanými odstávkami, ale 

také efektivní využití pracovníků údržby. To vše má také vliv na zvyšování produktivity 

výroby. 
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3.2 Outsourcing údržby 

 Efektivnosti výroby můžeme dosáhnout také za pomocí outsourcingu údržby, což 

znamená svěření údržby jiné společnosti, specializované na tuto činnost. Outsourcing 

údržby by měl vést ke snížení nákladů a k soustředění se na hlavní činnosti firmy, která si 

ho objednala. Důvodem využití outsourcingu je, že firmy specializující se na daný obor, 

mají z pravidla mnohem proškolenější a zkušenější pracovníky v dané problematice.  

 

3.3 Vlivy na provozní spolehlivost stroje 

 Provozní spolehlivost stroje je vlastnost stroje umožňující plnit určené funkce 

v přípustných tolerancích za daných provozních podmínek a požadované době provozu. Je 

to nejvýznamnější a nejdůležitější etapa technického života stroje. Mezi dílčí znaky 

provozní spolehlivosti řadíme jeho správnou funkci, bezpečnost, bezporuchovost, potažmo 

udržovatelnost v provoze za snížených parametrů, pohotovost atd. Maximalizaci provozní 

spolehlivosti zajišťujeme údržbou stroje. 

Ovlivňujícími faktory provozní spolehlivosti stroje jsou tzv. vnitřní (konstrukční) a 

vnější (provozní) vlivy.  

Konstrukční vlivy  

Proces konstruování stroje je povinen se řídit takzvanými konstrukčními pravidly. 

Mezi tyto konstrukční pravidla zahrnujeme veškeré teoretické a empirické zásady.  

 Každý stroj musí splňovat požadavky, předepsané zákonem, předpisy a normami. 

Dalšími požadavky na konstrukci stroje jsou funkční požadavky (rychlost, výkon), 

požadavky na provoz (spolehlivost, bezpečnost, ovladatelnost), ekonomičnost, zajištění 

kvality, likvidaci (recyklace, demontáž), vztah k okolí a člověku (hluk, emise, bezpečnost, 

ergonomie) a dalším specifickým požadavkům. 

Na těchto základních požadavcích jsou stroje konstruovány s ohledem na dodržování 

konstrukčních pravidel a principů. Je velice důležité, aby stroje byli konstruované tak, aby 

se dali co nejjednodušeji obsluhovat, byla zajištěna bezpečnost jejich používání, minimální 

hmotnost i objem konstrukce a samozřejmě aby se co nejjednodušeji dala zajistit jeho 
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údržba v co nejdelších možných intervalech. To znamená např. snižování počtu mazacích 

míst nebo zavádění dlouhodobého promazávání aj. 

Provozní vlivy 

 Na provozní spolehlivost a životnost strojů působí celá řada provozních vlivů. Do 

těchto vlivů řadíme použitou technologii práce, dodržování plánovaných i neplánovaných 

údržeb, ale také do těchto vlivů zařazujeme lidský faktor (obsluha stroje). 

 

 

3.4 Ekonomika údržby a účinnost strojů 
Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, tak údržba je velice rozporný proces a má 

značný vliv na ekonomický provoz stroje. Nevýhodou je zkracování časového fondu, 

čerpání finančních prostředků, zaměstnávání pracovníků údržby atd. Naopak ale, zajišťuje 

provozuschopnost stroje, odstraňuje následky opotřebení a to vede samozřejmě 

k prodloužení životnosti stroje, což jednoduše znamená, že stroj je schopný vydělávat 

finanční prostředky. 

Obrázek 17 – Tabulka spolehlivosti stroje [9] 
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Pro ekonomický chod stroje je nutno zajistit únosné náklady na potřebnou a nutnou 

údržbu a tím minimalizujeme prostoje strojů a dále bráníme snižování časového fondu 

stroje. 

   Ekonomickým ukazatelem je tzv. poměr nákladů a výnosů, který bývá u údržby 

do značné míry zkreslený, z důvodu neplánovaných oprav (nepřímé náklady, tzn. 

oprava poruch), které nemůžeme předpovídat  a mají vysoký vliv na zisk. V tomto 

poměru tedy uvažujeme náklady přímé, které se dají snadno vypočítat dle plánovaných 

oprav (preventivní servisní prohlídky). 

Skutečnými náklady na údržbu jsou tedy plánované i neplánované údržby stroje, 

které nám značně ovlivňují výpočet tzv. celkové účinnosti zařízení (CÚZ). Pro výpočet 

tohoto ukazatele nám slouží tři základní pojmy. Míra využití (ztráty vlivem poruch a 

prostojů na seřízení stroje), míra výkonu (ztráty vlivem snížení rychlosti a nevyužitých 

prostojů stroje) a míra kvality (ztráty vlivem vadných výrobků). 

 

CÚZ = míra využití x míra výkonu x míra kvality 

 

 

Obrázek 18 - Tabulka účinnosti zařízení [9] 
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3.2 Stanovení optimální údržby  

 Je procesem velice důležitým pro správný ekonomický a bezproblémový chod 

stroje. Proto každý provozovatel stroje by měl zajistit jeho údržbu prováděnou v různých 

časových intervalech a samozřejmě kontrolovat, zda byla údržba opravdu provedena. 

V provozu na lomech se nejčastěji setkáváme s nasazením strojů v třísměnném režimu. 

Třísměnný provoz není z hlediska údržby stroje zrovna ideální. Údržba těchto strojů 

probíhá přímo na staveništi buď samotným strojníkem (před započetím směny, nebo 

v předepsaných časových intervalech), pojízdnými dílnami nebo na místě určeném pro 

údržbu (specializované dílny). Strojník provádí tzv. směnovou údržbu, která má charakter 

preventivní. Dále jsou to týdenní kontroly strojů, které jsou prováděny mechaniky údržby, 

plnící také kontrolní charakter, protože se tím dá zjistit, zda strojní provádí denní údržbu 

stroje. Mechanik údržby zodpovídá za stav stroje. Každá provedená údržba se poznamená 

do tzv. provozního deníku stroje, podle kterého se dá jednoduše poznat, jestli blíží další 

servisní prohlídka nebo plánovaná výměna opotřebovaných dílů stroje. Provozní deníky 

strojů a intervaly preventivních oprav mají na starosti další specializovaní pracovníci 

pracující se specializovaným softwarem pro plánování preventivních oprav. Do tohoto 

softwaru je také nutné zadávat další údaje o stroji (počet odpracovaných motohodin, 

vytíženost atd.). Tyto údaje se zadávají podle tzv. výkonových lístků, které po každé 

směně vypisuje strojník. 

4 VÝBĚR STROJE – LOPATOVÁ RYPADLA 

Mezi hlavní důvody, které mě vedly k výběru těchto strojů, patří především jejich 

široký rozsah využití jak na lomech, tak při pozemním stavitelství. Při povrchovém 

dobývání se používá výhradně mechanizace. Hlavní těžební sílu na lomech představují tzv. 

technologické celky (TC1, TC2, TC3). Kromě technologických celků, je také nutno 

provozovat pomocnou mechanizaci (na hnědouhelných lomech důlně doplňková 

mechanizace). Do této skupiny strojů řadíme právě lopatová rypadla, dále pak dozery, 

skrejpry, jeřáby, překladače pásových dopravníků atd. Bez těchto strojů by se provoz na 

lomu neobešel. Lopatové rypadlo patří mezi stroje s nejvariabilnějším použitím a mají 

velice dobré manévrovací schopnosti. Slouží především jako stroje těžební, nakládací, dále 

se s nimi můžeme setkat při hloubení jam a příkopů.  
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4.1 Údržba hydraulických lopatových rypadel [10] 

 Údržba těchto strojů se provádí podle tzv. plánu intervalů údržby. Údržbu stroje 

je nutno provádět v několika fázích, které jsou podrobněji popsány níže. Každé lopatové 

rypadlo může být nasazeno v různě náročných podmínkách a technické stavy dvou 

naprosto stejných rypadel se stejným počtem odpracovaných motohodin se může značně 

lišit. Z těchto důvodů je nezbytně nutné provádět údržbu tzv. dle potřeby a pak vždy 

v předepsaných intervalech. 

 Údržba dle potřeby 

Jedná se především o výměnu celé řady filtrů (olejový, palivový, vzduchový, 

klimatizace), dále je nutno kontrolovat stavy náplní (olej, chladící kapalina, ostřikovače). 

V elektrické soustavě kontrola akumulátoru (recyklace) a výměna pojistek. Na konstrukci 

rypadla sem pak patří mazání čepů uchycení výložníku nebo výměna zubů na lopatě atd. 

Dále je možnost zaslání vzorků provozních kapalin stroje do specializovaných laboratoří 

na rozbor, jehož výsledkem je doporučení na výměnu některých součástí z důvodu 

opotřebování. 

 

4.1.1 Směnová údržba 

 Směnová údržba je prováděna strojníkem vždy při započetí směny a dále pak po 

každých deseti hodinách v provozu. Strojník je povinen obchůzkou zkontrolovat vnější 

vzhled rypadla (úniky kapalin, praskliny na konstrukci, atd.), zvláštní pozornost je pak 

nutno věnovat pojezdu (rolny, pás), technickému stavu kabiny popř. vstupu do ní a 

ochranného rámu. Dále musí kontrolovat hladiny kapalin v chladící soustavě, hydraulické 

soustavě, stav oleje v motoru, funkčnost měřících přístrojů a kontrolek, hnací řemen a 

ventilátor. V neposlední řadě by strojník měl udržovat rypadlo v čistotě a to především 

přístrojovou desku s kontrolkami, čelní i boční okna a reflektory.  

 

4.1.2 Údržba prováděna ve stanovených časových intervalech  

 Mimo směnové kontroly a údržby stroje jsou v plánu intervalů údržby stanoveny 

další termíny pravidelné údržby, prováděné v delších intervalech. Jsou to zejména 
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intervaly po 50, 250, 500 a 1000 provozních hodinách, kde jsou předepsané veškeré úkony 

údržby. 

 Po 50 provozních hodinách se údržba věnuje mazání mechanických spojů 

výložníku, rychloupínače, násady a lopaty. 

 Po 250 provozních hodinách dochází k výměnám olejů v koncových převodech, 

pohonu otoče, motoru a také výměna filtrů hydraulické soustavy, olejového i palivového 

filtru. Dále se čistí výměník klimatizace a dochází k výměně hadic v chladící soustavě.  

 Po 500 provozních hodinách se údržba soustředí na čištění odvzdušňovače 

klikové skříně motoru, víčka a sítka palivové nádrže. Dochází k výměnám sekundárního 

filtru palivové soustavy a olejového filtru hydraulické soustavy. 

 Po 1000 provozních hodinách kontrola hladiny elektrolytu v akumulátorech, popř. 

jejich výměna, dále výměna oleje v otoči stroje a palivového filtru ve zpětném potrubí 

hydraulické soustavy. 

 Servisní intervaly se určují počítadlem provozních hodin. Někdy je však vhodnější 

použít pro určení rozvrhu údržby kalendářních intervalů uvedených v pokynech údržby 

(denně, týdně, měsíčně, atd.). Doporučená údržby by měla být provedena vždy v intervalu, 

který nastane dříve.  

 

4.1.2 Plánovaná preventivní údržba 

 Patří sem práce prováděné jednou za rok, což odpovídá cca. 2000 provozním  

hodinám. Tyto práce se dají shrnout do tří fází. Kontrola, čištění a mazání. 

 Kontrola vůlí ventilů motoru, stavu elektroinstalace, opotřebení jakýchkoli částí 

nebo dotahovacích momentů šroubů. 

 Čištění vzduchových a nalévacích palivových filtrů, sacího sítka oleje regulátoru, a 

dále ostatní dle potřeby. 

 Promazávání ovládacích prvků, ventilů servořízení a všech pohyblivých částí 

stroje (čepy, ložiska, atd.). 
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5 ZÁVĚR 
 

 Spolehlivost zemních strojů je jedním z předpokladů pro plnění jejich požadované 

výkonnosti při zajišťování zemních prací. K tomu slouží údržba a preventivní opravy, které 

mají kromě zajištění jejich spolehlivosti i preventivní charakter. 

 Spolehlivost stroje zajišťuje buď vlastní obsluha, která provádí denní údržbu nebo 

ji zajišťuje organizace – jedná se o údržbu v  předepsaných časových intervalech, 

plánované preventivní prohlídky jednou za rok či dle potřeby. 

Čas spojený s údržbou a opravou zemních strojů částečně snižuje disponibilní 

časový fond k vlastnímu nasazení zemních strojů. Jednotlivé organizace tyto činnosti 

zajišťují dodavatelsky (outsourcingem) či ve vlastní režii – tyto náklady jsou zahrnuty do 

provozních nákladů a snižují částečně její zisk. Proto se organizace snaží opravy a údržby 

maximálně zefektivnit a zjednodušit z hlediska času i nákladů. 

 Každý výrobce zemních strojů vydává podrobný soubor návodů k obsluze 

s doporučením jejich pravidelné údržby. Proto bych doporučil, aby každý provozovatel 

strojů řídil těmito pokyny a měl zájem na tom, aby byly dodržovány plánované údržby. 

Dále je velice důležité klást důraz na každodenní kontrolu stroje strojníkem. 
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Příloha č. 1 – Hlavní konstrukční prvky hydraulických lopatových rypadel [7] 
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Příloha č. 2 – Přídavná zařízení hydraulických lopatových rypadel [7] 
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Příloha č. 3 – Návrh organizační struktury a.s. [9] 
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Příloha č. 4 – Technická diagnostika stroje [9] 
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Příloha č. 5 – Řetězec vlivu technické diagnostiky na stroj [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


