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Anotace 

V předložené práci je zpracován stručný přehled z historie a současnosti, který se 

zabývá technicky zvládnutým a ověřeným principem náhrady zastaralých 

elektromechanických technologií moderními pohony s polovodičovými měniči. Celá 

modernizace byla postupně realizována se záměrem přinést nejenom podstatně vyšší 

energetickou účinnost používaných pohonných systémů, ale i bezpečnost a spolehlivost 

provozu velkostroje, unifikaci prvků, standardizaci provedení, možnost individuálního 

zajištění pohonů, elektromotorů i měničů a v případě poruchy jednoho z hlavních pohonů, 

možnost provozu velkostroje na omezený výkon. Bakalářská práce se dále věnuje 

základnímu technickému popisu a následnému řešení náhrad zastaralých technologií 

pohonů pohony modernějšími, vybavenými polovodičovými měniči. Za pomoci takto 

zmodernizovaných pohonů je možné ovlivnit nastavení rozměrů dobývané třísky, efektivně 

ovlivnit spotřebu elektrické energie a tím snížit provozní náklady kolesového rýpadla. 

 

Klíčová slova: 

Elektromotor, elektropohon, energetická náročnost, kolesové rýpadlo. 
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Annotation 

The bachelor thesis presents a brief overview taken from the history and present that 

deals with the technically proven principle of old electromagnetic technologies 

replacement by new modern drives based on semiconductor converters. The whole 

modernisation has been carried out with the intention to achieve not only significant 

increase of energy efficiency of the newly used conveying systems but also significant 

increase of the safety and reliability of the large-scale excavator, unification of controls, 

standardization of design, ability to secure the individual drives separately, and the 

possibility to operate the excavator on limited performance. The bachelor thesis also deals 

with the basic technical description and subsequent solution of replacement of outdated 

drive technologies by modern drives equipped with semiconductor converters. Utilization 

of technologies modernised in the described manner provides the possibility to set the 

thickness of the layer of soil extracted by the excavator and to influence the power 

consumption and thus prolong the service life of the rotary excavator. 

 

Key words: 

Electric motor, electric drive, energy intensity, rotary excavator. 
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 Základní pojmy a zkratky 

Asynchronní motor - jedná se o elektrický stroj (elektromotor), který využívá střídavého 

proudu, tok energie mezi statorem a rotorem je realizován pomocí elektromagnetické 

indukce. 

Budič - další vinutí motoru (vinutí pro dynamo). 

Elektrická brzda - přeměňuje mechanickou energii a elektrickou energii na teplo. 

Elektrický motor - točivý stroj, který mění elektrickou energii na mechanickou, je složený 

ze dvou částí (stator je pevná část stroje tvořící vnější část stroje a rotor, který tvoří 

otočnou část stroje s magnetickým obvodem, vinutím a hřídelí s kroužky). 

Elektrický pohon - soubor technických prostředků zajišťující pohon (strojního) 

mechanismu elektrickou energií. 

Energetika - je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou, a distribucí 

všech forem energie (elektrické energie v elektrárnách, těžba a využití uhlí, ropy, zemního 

plynu, jaderného paliva, větru, vody a geotermální energie). 

Generátor - mění mechanickou energii na elektrickou (dynamo, alternátor). 

Měnič - je zařízení, které mění parametry elektrické energie (elektrické napětí, elektrický 

proud, frekvenci) například transformátor, který mění velikost střídavého napětí. 

Motor - je stroj, který mění jiné druhy energie na mechanickou energii. 

Pohon - je způsob převádění energie nutný pro práci stroje. 

Soustrojí - soustava točivých strojů na společné hřídeli. 

Ward-Leonardovo soustrojí - nejrozšířenější způsob plynulého řízení otáček 

stejnosměrných elektromotorů (regulace otáček a výkonu) Harry Ward Leonard r. 1891. 

 

AC střídavé napětí 

DC stejnosměrné napětí 

DNT Doly Nástup Tušimice 

DPD  dálková pasová doprava 
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FM  frekvenční měnič 

GPS  Global Positioning Systéms, vojenský globální družicový polohový 

systém 

IT  třífázová izolovaná síť, s izolovaným středním bodem popř. uzemněná 

přes impedanci (odpor) 

KR  kolesové rýpadlo 

KU 300, 800  kolesová rýpadla 

KV  kolesový výložník 

PE a.s   firma První Elektro, a.s. 

ŘS  řídící systém 

ss  stejnosměrný 

TC1  technologický celek s hodinovou výkonností do 2 500 m
3 

sz.h
-1 

 

TC2  technologický celek s hodinovou výkonností od 4 500 do 5 500  

m
3 

sz.h
-1 

 

TC3  technologický celek s hodinovou výkonností 10 000 m
3 

sz.h
-1 

 

TN – S třífázová síť s uzemněným středním bodem se samostatným ochranným 

vodičem PE a středním vodičem N 

VN  vysoké napětí 

W-L soustrojí  Ward-Leonardovo soustrojí 

 

[k.N.m
-1

] jednotka rypného odporu. 

[kV]  kilovolt 

[kVA]  kilovoltampér, výkon transformátoru 

[kW]  kilowatt, jednotka výkonu 

[kWh]  kilowatthodina, měrná spotřeba stroje 

[m]  metr, základní jednotka délky 

[m
3
.h

-1
 ]  výkonnost velkostroje 
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[m
3
.
 
sz.h

-1
 ]  množství sypané zeminy za hodinu 

[MWh]  megawatthodina, jednotka energie 

 [t]  tuna, jednotka hmotnosti 

 [V]  volt, jednotka napětí 

 

 Seznam symbolů  

6kVAC

FA01

Zachování stávajících VN vývodů

AFE 01

DC Bus

FA01, 02 – NN výkonové jističe 690VAC

TR01, 02 - nové měničové transformátory 6/0,69kV, 

800kVA, paralelní chod

Společná AC sběrnice 690VAC

AFE 01 až 04 - aktivní rekuperační moduly 

PoweFlex 700S AFE

SMM 01 až 04 - motorová střídače

FU 11 až 13 - odpínače pro zajištění 

motoru

Vývod motoru 

zdvihu KV

SMM01

Vývod motorů otoče KV

FA 01, 02 - motorový jistič

6/0,69kV, 800kVA

FA02

6/0,69kV, 800kVA

TR01 TR02

AFE 02 AFE 03 AFE 04

690VAC

FU 01 až 4 - jištění rekuperačních jednotek

FU 05 až 8 - odpínače pro zajištění rek jednotek

FU 09 až 10 - jištění DC BUS

Společná DC sběrnice 975VDC

Vývod motoru 

výsuvu KV

SMM02 SMM03

                transformátor    
6kVAC

FA01

Zachování stávajících VN vývodů

AFE 01

DC Bus

FA01, 02 – NN výkonové jističe 690VAC

TR01, 02 - nové měničové transformátory 6/0,69kV, 

800kVA, paralelní chod

Společná AC sběrnice 690VAC

AFE 01 až 04 - aktivní rekuperační moduly 

PoweFlex 700S AFE

SMM 01 až 04 - motorová střídače

FU 11 až 13 - odpínače pro zajištění 

motoru

Vývod motoru 

zdvihu KV

SMM01

Vývod motorů otoče KV

FA 01, 02 - motorový jistič

6/0,69kV, 800kVA

FA02

6/0,69kV, 800kVA

TR01 TR02

AFE 02 AFE 03 AFE 04

690VAC

FU 01 až 4 - jištění rekuperačních jednotek

FU 05 až 8 - odpínače pro zajištění rek jednotek

FU 09 až 10 - jištění DC BUS

Společná DC sběrnice 975VDC

Vývod motoru 

výsuvu KV

SMM02 SMM03

                 spínač 

6kVAC

FA01

Zachování stávajících VN vývodů

AFE 01

DC Bus

FA01, 02 – NN výkonové jističe 690VAC

TR01, 02 - nové měničové transformátory 6/0,69kV, 

800kVA, paralelní chod

Společná AC sběrnice 690VAC

AFE 01 až 04 - aktivní rekuperační moduly 

PoweFlex 700S AFE

SMM 01 až 04 - motorová střídače

FU 11 až 13 - odpínače pro zajištění 

motoru

Vývod motoru 

zdvihu KV

SMM01

Vývod motorů otoče KV

FA 01, 02 - motorový jistič

6/0,69kV, 800kVA

FA02

6/0,69kV, 800kVA

TR01 TR02

AFE 02 AFE 03 AFE 04

690VAC

FU 01 až 4 - jištění rekuperačních jednotek

FU 05 až 8 - odpínače pro zajištění rek jednotek

FU 09 až 10 - jištění DC BUS

Společná DC sběrnice 975VDC

Vývod motoru 

výsuvu KV

SMM02 SMM03

                  jistič 

6kVAC

FA01

Zachování stávajících VN vývodů

AFE 01

DC Bus

FA01, 02 – NN výkonové jističe 690VAC

TR01, 02 - nové měničové transformátory 6/0,69kV, 

800kVA, paralelní chod

Společná AC sběrnice 690VAC

AFE 01 až 04 - aktivní rekuperační moduly 

PoweFlex 700S AFE

SMM 01 až 04 - motorová střídače

FU 11 až 13 - odpínače pro zajištění 

motoru

Vývod motoru 

zdvihu KV

SMM01

Vývod motorů otoče KV

FA 01, 02 - motorový jistič

6/0,69kV, 800kVA

FA02

6/0,69kV, 800kVA

TR01 TR02

AFE 02 AFE 03 AFE 04

690VAC

FU 01 až 4 - jištění rekuperačních jednotek

FU 05 až 8 - odpínače pro zajištění rek jednotek

FU 09 až 10 - jištění DC BUS

Společná DC sběrnice 975VDC

Vývod motoru 

výsuvu KV

SMM02 SMM03

           pojistkový odpojovač 

6kVAC

FA01

Zachování stávajících VN vývodů

AFE 01

DC Bus

FA01, 02 – NN výkonové jističe 690VAC

TR01, 02 - nové měničové transformátory 6/0,69kV, 

800kVA, paralelní chod

Společná AC sběrnice 690VAC

AFE 01 až 04 - aktivní rekuperační moduly 

PoweFlex 700S AFE

SMM 01 až 04 - motorová střídače

FU 11 až 13 - odpínače pro zajištění 

motoru

Vývod motoru 

zdvihu KV

SMM01

Vývod motorů otoče KV

FA 01, 02 - motorový jistič

6/0,69kV, 800kVA

FA02

6/0,69kV, 800kVA

TR01 TR02

AFE 02 AFE 03 AFE 04

690VAC

FU 01 až 4 - jištění rekuperačních jednotek

FU 05 až 8 - odpínače pro zajištění rek jednotek

FU 09 až 10 - jištění DC BUS

Společná DC sběrnice 975VDC

Vývod motoru 

výsuvu KV

SMM02 SMM03

       odpojovač  

6kVAC

FA01

Zachování stávajících VN vývodů

AFE 01

DC Bus

FA01, 02 – NN výkonové jističe 690VAC

TR01, 02 - nové měničové transformátory 6/0,69kV, 

800kVA, paralelní chod

Společná AC sběrnice 690VAC

AFE 01 až 04 - aktivní rekuperační moduly 

PoweFlex 700S AFE

SMM 01 až 04 - motorová střídače

FU 11 až 13 - odpínače pro zajištění 

motoru

Vývod motoru 

zdvihu KV

SMM01

Vývod motorů otoče KV

FA 01, 02 - motorový jistič

6/0,69kV, 800kVA

FA02

6/0,69kV, 800kVA

TR01 TR02

AFE 02 AFE 03 AFE 04

690VAC

FU 01 až 4 - jištění rekuperačních jednotek

FU 05 až 8 - odpínače pro zajištění rek jednotek

FU 09 až 10 - jištění DC BUS

Společná DC sběrnice 975VDC

Vývod motoru 

výsuvu KV

SMM02 SMM03

          usměrňovač 

6kVAC

FA01

Zachování stávajících VN vývodů

AFE 01

DC Bus

FA01, 02 – NN výkonové jističe 690VAC

TR01, 02 - nové měničové transformátory 6/0,69kV, 

800kVA, paralelní chod

Společná AC sběrnice 690VAC

AFE 01 až 04 - aktivní rekuperační moduly 

PoweFlex 700S AFE

SMM 01 až 04 - motorová střídače

FU 11 až 13 - odpínače pro zajištění 

motoru

Vývod motoru 

zdvihu KV

SMM01

Vývod motorů otoče KV

FA 01, 02 - motorový jistič

6/0,69kV, 800kVA

FA02

6/0,69kV, 800kVA

TR01 TR02

AFE 02 AFE 03 AFE 04

690VAC

FU 01 až 4 - jištění rekuperačních jednotek

FU 05 až 8 - odpínače pro zajištění rek jednotek

FU 09 až 10 - jištění DC BUS

Společná DC sběrnice 975VDC

Vývod motoru 

výsuvu KV

SMM02 SMM03

        pojistka DC 

6kVAC

FA01

Zachování stávajících VN vývodů

AFE 01

DC Bus

FA01, 02 – NN výkonové jističe 690VAC

TR01, 02 - nové měničové transformátory 6/0,69kV, 

800kVA, paralelní chod

Společná AC sběrnice 690VAC

AFE 01 až 04 - aktivní rekuperační moduly 

PoweFlex 700S AFE

SMM 01 až 04 - motorová střídače

FU 11 až 13 - odpínače pro zajištění 

motoru

Vývod motoru 

zdvihu KV

SMM01

Vývod motorů otoče KV

FA 01, 02 - motorový jistič

6/0,69kV, 800kVA

FA02

6/0,69kV, 800kVA

TR01 TR02

AFE 02 AFE 03 AFE 04

690VAC

FU 01 až 4 - jištění rekuperačních jednotek

FU 05 až 8 - odpínače pro zajištění rek jednotek

FU 09 až 10 - jištění DC BUS

Společná DC sběrnice 975VDC

Vývod motoru 

výsuvu KV

SMM02 SMM03

         střídač    
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Obr. 1. Severočeská hnědouhelná pánev 
 [Zdroj: http://www.foto.fabriky.cz/displayimage.php?pid=335&fullsize=1] 

 

 Úvod 

V současné době se již několik let řeší problém celosvětového vyčerpání zdrojů 

ropy a zemního plynu.  Nejrozšířenějším pevným palivem na Zemi je uhlí. Jeho zásoby  

u nás i ve světě, na rozdíl od ropy a zemního plynu, je možné odhadovat skoro na 100 let. 

Poptávka po uhlí stále roste a to i za předpokladu, že při jeho získávání ve srovnání 

s jinými zdroji energie dochází ke zhoršování a narušování ekosystému a životního 

prostředí. Stálý růst spotřeby uhlí má velký vliv na jeho těžbu i vývoj technologií  

a techniky potřebné k jeho získávání a díky tomu i spotřeby elektrické energie. U nás 

v České republice se na území severočeské pánve pod Krušnými horami nachází velká 

ložiska hnědého uhlí, která svou výhřevností tvoří velké procento zdroje elektrické  

a tepelné energie. Uhlí se zde získává lomovým dobýváním, což je spojeno se značným 

objemem skrývkových hmot. Vlivem složení nadloží, které nepříznivě ovlivňuje dobývací 

proces, dochází k poklesu výkonnosti velkostrojů. Tento stav nepříznivě zvyšuje  

a ovlivňuje náklady na těžbu, a proto je nutné i nadále se otázkou modernizace dobývacích 

http://www.foto.fabriky.cz/displayimage.php?pid=335&fullsize=1
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technologií zabývat. Modernizace pohonů na kolesových rýpadlech je stále vhodné téma  

k diskusi. Většina lidí si nedokáže představit zařízení zajišťující plynulé řízení otáček 

jednotlivých pohonů kolesových rýpadel. Nahrazení Ward-Leonardových skupin 

sloužících k napájení stávajících stejnosměrných pohonů otoče horní stavby, zdvihu  

a výsuvu pohony s asynchronními elektromotory nakrátko řízenými frekvenčními měniči, 

které přineslo snížení spotřeby elektrické energie, optimální nastavení těžené třísky a tím  

i snížení provozních nákladů celého kolesového rýpadla. Neméně složité je rovněž osazení 

kolesového rýpadla automatem řízení, propojení se soustavou pohonů s frekvenčními 

měniči a realizování ovládání hlavních pohybů velkostroje z kabiny řidiče a návaznost  

na další části zařízení velkostroje. 

 

  

 

Obr. 2. Kolesové rýpadlo KU 800/20 [Zdroj: Fotoarchív autora] 

http://www.foto.fabriky.cz/displayimage.php?pid=335&fullsize=1
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 1  Cíl práce 

Cílem předložené bakalářské práce je vysvětlit a na názorném příkladu ukázat 

řešení snižování energetické náročnosti těžby kolesových rýpadel. Modernizaci pohonů 

konstrukčních uzlů zdvihu, výsuvu a otoče horní stavby na kolesovém rýpadle  

KU 800/20 náhradou W-L skupin, za pohony s asynchronními elektromotory nakrátko 

řízenými frekvenčními měniči i osazení velkostroje automatem řízení a propojení se 

soustavou pohonů s frekvenčními měniči, je možné realizovat efektivní ovládání hlavních 

pohybů velkostroje z kabiny řidiče, ovlivnit rozměry dobývané třísky a tím i efektivně řídit 

dobývací proces velkostroje. Je nemožné, aby bez možnosti ovládání pohybů velkostroje  

z kabiny řidiče bylo dosaženo efektivní těžby. Řídicím systémem a přesnými informacemi 

o rozměrech a parametrech těžené třísky je možné optimálně nastavit rychlost pohonu 

kolesa, pohonu výsuvu, zdvihu a pohonu otoče, tzn. rychlosti otáčení horní stavby  

z  kabiny řidiče. V této práci jsem čerpala z mnoha již známých dostupných pramenů. 

Přináším i ucelený pohled na nutnost zabývat se i nadále otázkami a možnostmi 

modernizace těžebních technologií, snižování energetické náročnosti. Optimalizovat 

provoz velkostrojů, ale i nutnost v celém procesu těžby minimalizovat energetické ztráty. 

V dnešní době, kdy se vrátím na úvod k problematice vyčerpání zásob zdrojů 

ropy, zemního plynu a fosilních paliv, je důležité se k této problematice neustále vracet. 

Předložená práce vznikla i na základě mnoha poznatků a výsledků naší firmy První 

Elektro, a.s. Chomutov. Kolegové z odboru měření a diagnostiky provádí měření 

elektrických parametrů pohonů na všech typech rýpadel. Mimo jiné byla provedena rovněž 

měření energetické náročnosti na kolesovém rýpadle KU 800, o kterém se budu v práci 

podrobněji zmiňovat. Protože dobývání těžebními technologiemi začalo už ve středověku, 

budu se danou problematikou zabývat od prvopočátku, co předcházelo, než jsme se dostali 

k dnešním těžebním technologiím a velkostrojům. 
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 2 Historie hornictví 

2.1  Historie hornictví - středověk 

Vrátím-li se na úplný začátek, kdy k používání velkostrojů vedla dlouhá cesta,  

od začátku mladší doby kamenné těžbou pazourku, který se používal pro výrobu nářadí  

a zbraní, doby železné, kdy za pomocí jednoduchých nástrojů a nádob se oddělovala 

hlušina, užitkové suroviny a s postupem těžby po průchodu oxidačním pásmem byly 

horniny pevnější, celistvé, bylo také zapotřebí dokonalejších metod k jejich rozrušování. 

Průmyslová revoluce, která ovlivnila snad všechna odvětví průmyslu a neminula ani 

hornictví, díky velké poptávce po uhlí. Snaha zvýšit produktivitu práce a uspokojit velké 

požadavky po uhlí, vedla odborníky ke stálému zdokonalování výrobního procesu 

v hornictví [11]. 

 

2.2 Historie hornictví v Čechách  

Velkým zlomem ve vývoji nejen v hornictví byl vynález a postupné začleňování 

parního stroje, který byl i na Chomutovsku využit v hornictví již v r. 1813. Některé jeho 

části byly konstruovány kovářskou prací nebo ze dřeva. Vývoj šel dál, přes sbíjecí kladiva 

v r. 1908, strojní vrtání a koncem 19. století a počátkem 20. století se začalo u nás 

s elektrifikací (= postupné zavádění a využívání elektrické energie na místo parní energie). 

Byly postaveny první elektrárny, které také využívaly nerostné bohatství Země pro jejich 

možný chod, tak jako i jiná odvětví průmyslu [11].   

Obr. 3. Nástroj z pazourku  [Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ALM_08_Dolch.jpg ] 

Obr. 2. Kolesové rýpadlo KU 800/20 [Zdroj: Fotoarchív autora] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ALM_08_Dolch.jpg
http://www.foto.fabriky.cz/displayimage.php?pid=335&fullsize=1
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2.3 Hornictví 19. - 20. století 

2.2 Hornictví 19. - 20. století  

Stroje na páru byly nahrazeny stroji s elektrickým pohonem. Hlavní rozmach 

těchto strojů nastal ve 40. letech 20. století, kdy byla v hornickém průmyslu zavedena 

a využívána první obří kolesová rýpadla pro výškový a hloubkový řez. Hornictví zůstává 

oborem budoucnosti, protože nerostné suroviny budou pro moderní průmysl ještě 

důležitější než v minulosti. České hornictví je na velmi vysoké úrovni, díky neustálému 

zdokonalování výrobních procesů a technologií [11]. 

2.4 Hornictví současnosti 

Kolesová rýpadla patří i v současnosti mezi nejrozšířenější dobývací stroje 

v lomovém hornictví. Díky nim je možné dle potřeb nasadit i další těžební technologie 

k těžbě, odklizu i užitkových nerostů, jako je např. zemina. Těžebními technologiemi se 

rozumí - soubor, souhrn techniky sloužící k zavádění, zjednodušení, zdokonalování  

a realizaci výrobních procesů. Dle využití jednotlivých technologii (výkonnosti kolesového 

rýpadla) je členíme na jednotlivé celky: 

KU 300 - hodinová výkonnost 2 500 m
3 

sz.h
-1 

je technologický celek TC1 

KU 800 - hodinová výkonnost 4 500 - 5 500 m
3 

sz.h
-1 

je technologický celek TC2 

K 10 000 - hodinová výkonnost 10 000 m
3 

sz.h
-1 

je technologický celek TC3 

Obr. 4. Parní těžní stroj na dole ANNA, Hornické muzeum Příbram 

[Zdroj: http://www.muzeum-pribram.cz/akce/05hornicpb/velfl/05velfl.html] 

 

http://www.muzeum-pribram.cz/akce/05hornicpb/velfl/05velfl.html
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Kolesová rýpadla jsou využita hlavně pro skrývku a těžbu nadloží s možností 

selektivní těžby. Selektivní těžbou se rozumí roztřídit, oddělit od sebe jednotlivé druhy 

energetického uhlí. 

 Díky změně společenského řádu, která vedla k omezení těžby a zrušení těžebních 

společností, se začala snižovat rovněž hutní výroba. K dalším problémům se přidaly i 

problémy s rekultivací již vydobytých prostor, ekologické limity a snižování spotřeby 

přírodních zdrojů, tudíž i k omezení spotřeby elektrické energie. 

 Potřeba dále modernizovat, vylepšovat dané velkostroje i současný vývoj 

národního hospodářství v hornictví má i nové trendy, a to v oblasti těžby nerostných 

surovin. Jedná se o využívání geotermální energie, budování podzemních zásobníků plynů, 

úložišť průmyslových odpadů, ale to už zasahuji skoro do budoucnosti [5]. 

 

 

 

Obr. 5. Hornictví současnosti – K 800N.1/103  [Zdroj: Fotoarchív autora] 

 

http://www.muzeum-pribram.cz/akce/05hornicpb/velfl/05velfl.html
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 3 Stávající stav řešení problematiky 

kolesových rýpadel 

3.1 Kolesová rýpadla  

Kolesová rýpadla patří mezi dobývací velkostroje, které slouží k rozpojování, 

nakládání zeminy i uhlí a jejím odklizům. Jsou to kontinuálně pracující velkostroje, které 

byly do provozu zavedeny ve 20. století pro hloubkový a výškový řez. Jejich označení se 

odvíjí od množství vytěžené horniny za hodinu (např. TC3 až 10 000 m
3
.s.z.h

-1
) , které se 

více uplatňují ve světě než u nás. Dle uložení kolesových výložníků jsou rozdělena  

na kolesová rýpadla s výsuvným a nevýsuvným výložníkem. Nevýhodou výsuvu 

kolesových rýpadel je jeho hmotnost a složitější konstrukce, ale zase se nemusí tak často 

přemisťovat celý velkostroj. Dle rozdělení podvozku jsou kolesová rýpadla 

s housenicovými podvozky, která jsou rychlejší, energeticky nejvýznamnější, ale drahá na 

údržbu. Svými měrnými tlaky, oproti používaným kolesovým rýpadlům s kráčivým 

podvozkem, působí příznivě na pojížděcí pláň. Kolesová rýpadla s kráčivými podvozky 

jsou oproti kolesovým rýpadlům s housenicovými podvozky lehčí, levnější, stabilnější.  

U kolesových rýpadel je rypným orgánem pro dobývání koleso s korečky po obvodu. 

Dříve se používala častěji komorová kolesa, dnes bezkomorová kolesa s pohonem pomocí 

ozubeného věnce na kolese nebo otočné hřídele [2], [3], [5]. 

3.2 Popis vybraných druhů kolesových rýpadel    

V našem severočeském hnědouhelném revíru jsou těžební společnosti, které mají 

k dispozici různé typy velkostrojů, o kterých se ve stručnosti zmíním. 

Přehled kolesových rýpadel: 

3.2.1 Kolesové rýpadlo K 300 

Kolesové rýpadlo K 300 je určeno k dobývání skrývky a uhlí s rypným odporem 

60 kN.m
-1 

výsuvným kolesovým výložníkem. Koleso je poháněno elektromotorem 

s převodovou skříní přes pastorek na ozubený věnec kolesa. Po obvodě kolesa je deset 

korečků o obsahu 300 l. Horní stavba kolesového rýpadla je uložena na otočné desce, 

spodní stavba na housenicovém podvozku, složeném ze dvou samostatně poháněných 
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pásů.  Napájeno je napětím 6 kV a některé elektromotory jsou napájeny rovněž napětím 

500 V [2], [3], [10]. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.2 Kolesové rýpadlo KU 300 

Kolesové rýpadlo KU 300 je určeno k rýpání všech zemin s rypným odporem 

120 kN.m
-1 

délky řezné hrany s výsuvným kolesovým výložníkem. Koleso je poháněno 

asynchronním elektromotorem o výkonu 400 kW. Věnec kolesa má po obvodě rovněž 

deset korečků o obsahu 300 l. Horní stavba je uložena na otočné desce a spodní stavba je 

uložena na pásovém podvozku, tentokrát se třemi pásovými dvojčaty se samostatnými 

pohony. Natáčení pomocí hydrauliky. Napájeno napětím 6 kV [2], [3], [10].  

3.2.3 Kolesové rýpadlo KU 300 S   

Kolesové rýpadlo KU 300 S je upravená verze KU 300. Na rozdíl od 

předchozích rýpadel má zvýšené stoupání při jízdě a práci ve svahu i upravený podvozek. 

Upravený hydraulický teleskop při práci ve svahu k vyrovnání horní stavby kolesového 

rýpadla [10]. 

Obr. 6. Kolesové rýpadlo KU 300S/24.  [Zdroj: Fotoarchív autora] 

 

http://www.muzeum-pribram.cz/akce/05hornicpb/velfl/05velfl.html
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3.2.4 Kolesové rýpadlo K 800 

Kolesové rýpadlo K 800 je výrobně starší typ s komorovým svařovaným 

kolesem o deseti korečcích po obvodu kolesa o objemu 800 l. Spodní stavba je na pásovém 

podvozku, se kterým tvoří pevný celek. Podvozek se skládá ze tří pásových dvojčat (dvě 

říditelné, třetí volné). Koleso je poháněno pastorkem přes ozubený věnec  

a převodovou skříní se dvěma rychlostmi a elektromotorem o výkonu 200 kW [2], [10]. 

3.2.5 Kolesové rýpadlo K 800 B 

Kolesové rýpadlo K 800 B je stejný typ jako K 800, který je určený pro TC1.  

Je vybaveno bezkomorovým kolesem, které má po obvodu deset korečků o objemu 630 l 

[10]. 

3.2.5 Kolesové rýpadlo KU800 

 

 

Kolesové rýpadlo KU 800 je určeno k těžbě nadložních hornin pro technologický 

celek TC2 v kombinaci s dálkovou pásovou dopravou DPD a zakládačem. Má kráčivý 

Obr. 7. Kolesové rýpadlo KU 800/20 [Zdroj: Fotoarchív autora] 

 

http://www.muzeum-pribram.cz/akce/05hornicpb/velfl/05velfl.html
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podvozek, polokomorové koleso s patnácti korečky po obvodu, které mají objem 800 l  

a deseti mezibřity pro docílení menší kusovitosti těženého materiálu [2], [10]. 

Tento typ kolesového rýpadla byl vyroben ve 21 exemplářích a uveden do 

provozu v roce 1968. V dnešní době je v severočeském hnědouhelném revíru v provozu 

v těžebních uhelných společnostech Vršanská uhelná, a.s. Most, Litvínovská uhelná, a.s. 

Most, Severočeské Doly, a.s. a Sokolovská Uhelná, a.s. Sokolov. Počet těchto velkostrojů 

se snížil na 12 exemplářů, které jsou postupně modernizovány [2], [4]. 

Modernizace se týká zejména výměny zastaralých stejnosměrných pohonů 

napájených z Ward-Leonardových skupin za moderní pohony napájené z polovodičových 

měničů s asynchronními elektromotory s kotvou na krátko. Ward-Leonardovy skupiny se 

skládaly ze stejnosměrného generátoru a asynchronního elektromotoru, který měl výkon 

630 kW, napájely stejnosměrné elektromotory pohonů zdvihu, výsuvu a otoče horní 

stavby. Díky těmto výměnám, modernizacím, došlo nejenom k úsporám elektrické energie, 

snížení hladiny hluku, ale i ke snížení nákladů na provoz a údržbu pohonů velkostroje. 

Odběr činného výkonu chodu na prázdno jedné W-L skupiny byl našimi měřeními zjištěn 

cca 80 až 100 kW [2], [4]. 

Výměnou pohonů na kolesových rýpadlech, která vedla i k modernizaci kabiny 

řidiče a vybavení kabiny ŘS - řídícím systémem, je řidič velkostroje schopen ovládat, 

vyhodnocovat provozní a poruchové stavy velkostroje pomocí obrazovky. 

Obrazovka je umístěna v kabině řidiče, spolu se snímači, vyhodnocovacími 

jednotkami, tenzometry, koncovými spínači poloh, které jsou instalovány na všech 

místech, která je nutno snímat a identifikovat, dochází k přesným informacím a tím  

i možnosti efektivního využívání těchto poznatků v dobývacím procesu. V poslední době 

se modernizovaly, konstrukčně řešily pohony kolesa velkostrojů na všech kolesových 

rýpadlech. Byly nahrazeny kroužkové asynchronní elektromotory, které se rozbíhaly 

pomocí rotorových odporových olejových či suchých spouštěčů, asynchronními 

elektromotory s kotvou nakrátko, které se napájí polovodičovými frekvenčními měniči. 

Odpadají centrální převodovky, tímto se snižuje i hmotnost velkostroje a velkostroj může 

zvětšit svou obvodovou sílu i výkonnost. Dříve byl velkostroj kompenzován točivým 

kompenzátorem. Byl to synchronní stroj, který běžel naprázdno a jeho jalový výkon byl 

regulován buzením. Mělo to své výhody i nevýhody. Výhodou byla plynulá regulace 
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jalového výkonu, ale měl velkou hmotnost, byl prostorově výrazný, byl hlučný a jeho 

vibrace nebyla také zanedbatelná. Byl problém s vhodným umístěním tak, aby konstrukčně 

nenarušoval stabilitu velkostroje. Vzhledem k těmto nevýhodám měl i vysoké nároky  

na údržbu. Čím se výkon kompenzátoru snižoval, tím se zvětšovaly ztráty. Z důvodu těchto 

nevýhod byly točivé kompenzátory nahrazeny lepšími, vyhovujícími statickými 

stupňovitými kompenzacemi, které se vyznačují nízkými ztrátami, jež jsou závislé  

na okamžitém výkonu, menším pracovním prostorem, vyšší provozní spolehlivostí, delší 

životností a díky tomu i menšími nároky na obsluhu a údržbu. Kdybych měla zhodnotit 

výhodu provedené výměny, myslím, že investice do rekonstrukce tohoto typu se musí 

v krátkém čase vrátit [13]. 

3.2.7 Kolesové rýpadlo K 2000 

 

 

Kolesové rýpadlo K 2000 je bezvýsuvový kolesový velkostroj, který tvoří část 

technologického celku TC2. Umožňuje těžit horniny s vysokou pevností. V provozu je 

tento velkostroj od roku 1987 a díky těžkým provozním podmínkám došlo již k mnoha 

modernizacím a úpravám konstrukce, které umožnily zlepšení provozu i výkonnosti 

Obr. 8. Kolesové rýpadlo K 2000.  

[Zdroj: http://bejaro.rajce.idnes.cz/Rypadlo_K2000_a_jine_z_dolu/#imm013.jpg] 

) 
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velkostroje. Průměr kolesa je 13 m, je osazeno patnácti korečky po obvodu. Rýpadlo 

dosahuje výkonnosti až 5 500 m
3
.h

-1
. Kolesové rýpadlo K 2000 dosahuje výšky 57 m  

a jeho celková hmotnost činí bezmála šest tisíc tun. Rýpadlo je vybaveno housenicovým 

podvozkem, který je tvořen šesti housenicemi ve dvojicích. Ovládání velkostroje je 

v kabině řidiče, umožňuje pomocí řídícího systému za pomoci dotykových monitorů, 

kamerového systému, monitorů GPS, dosáhnout optimálních těžebních podmínek a zajistit 

tak bezpečnou, perspektivní těžbu i v složitých provozních podmínkách, které jsou 

ovlivněny i tektonikou daného pracovního prostředí [20]. 

3.2.8 Kolesové rýpadlo KK 1300 

 

 

Kolesové rýpadlo KK 1300 je nejnovějším kolesovým rýpadlem postaveným 

v posledních letech. Díky nejnovějším poznatkům a studiím má jeho konstrukce vlastnosti, 

které vedou k lepším dosaženým výsledkům. Jedná se o velkostroj, který byl sestrojen pro 

těžbu těžko rozpojitelných nadložních zemin a jílů. Je nasazeno na Dolech Bílina 

v severních Čechách. Jeho celková výška je 53 m s průměrem kolesa 13 m osazeným 

patnácti korečky po obvodu. Objem každého korečku je 1 300 l a velkostroj váží 5 tisíc 

tun. Princip zpracování těžené zeminy je shodný jako u předchozích kolesových rýpadel. 

Obr. 9. Kolesové rýpadlo KK 1300 

[Zdroj: http://stavebni-technika.cz/clanky/unikatni-rypadlo-kk1300-uz-tezi-skryvku-v-dolech-bilina/] 

http://stavebni-technika.cz/clanky/unikatni-rypadlo-kk1300-uz-tezi-skryvku-v-dolech-bilina/
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Těžená hornina je sypána na kolesový dopravní pás a po přemístění do střední části,  

je za pomoci dvourotorového drtiče rozmělněna na menší kusy, dalšími dopravními pásy 

opět přemístěna k vysýpací části velkostroje. Po té pásovou dopravou přemístěna na 

výsypku. Kolesové rýpadlo se pohybuje pomocí elektromotorů značky SIEMENS  

a polovodičových frekvenčních měničů na nízké napětí SIMATIC S 120CM ve skříňovém 

provedení spolu se střídači a napájecími jednotkami. To znamená, že na tomto velkostroji 

je použita stejnosměrná technika i asynchronní elektromotory. Pohon zdvihu je tvořen 

dvoustupňovou převodovkou s děleným tokem výkonu. Pomocí nejmodernější techniky, 

řídícího systému SIMATIC dosahuje velkostroj vysoké přesnosti i výkonnosti a snižuje 

riziko chyb způsobené člověkem. Plynulý rozběh šetří mechanické části od mechanických 

rázů. Výhodou frekvenčních měničů je snížení rozběhového proudu elektromotoru, který je 

při rozběhu bez měniče až sedmkrát větší než jmenovitý [21]. 
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 4 Konstrukční řešení pohonů 

kolesových rýpadel  

4.1 Řešení pohonů výsuvu, zdvihu a otoče horní 
stavby kolesového rýpadla     

Pokud budu prezentovat pohony kolesových rýpadel, budu řešit pohony 

nejrozšířenějšího kolesového rýpadla, které je v severočeských těžebních společnostech 

zastoupeno nejvíce, i když se jeho počet z 21 exemplářů snížil již na 12 ks. Je v provozu již 

od srpna 1968, jedná se o kolesové rýpadlo KU 800, které je konstrukčně i funkčně 

vyhovující podmínkám odklízející skrývkové hmoty v našem severočeském hnědouhelném 

revíru. Rýpadlo je vybaveno pohonem otoče, který je tvořen čtyřmi elektromotory  

4 x 100 kW, pohony zdvihu a výsuvu kolesového výložníku, které jsou tvořeny 

stejnosměrnými elektromotory o výkonu 400 kW a možností krátkodobého přetížení až 

800 kW po dobu  30 s 1x za hodinu, pohony kolesa až 2 x 1 000 kW i další pohony 

dopravních linek předního i zadního pásu, které mají výkon 630 kW, předního pásu  

2 x 200 kW, nakládacího pásu 2 x 630 kW. Pohyby pohonů nám umožňují kontinuální 

těžbu, to znamená plynulé přemístění rypného orgánu [3], [13]. 

4.1.1 Řešení pohonu výsuvu kolesového rýpadla 

 

Pokud začnu pohonem výsuvu kolesového rýpadla, jedná se o důležitý pohon,  

na kterém závisí optimální nastavení hloubky třísky. Díky pohonu výsuvu kolesového 

výložníku velkostroje se pohyblivá část kolesového výložníku vysouvá a zasouvá, tím se 

ovlivňuje hloubka těžené třísky. Kotva i buzení je napájeno z reverzačního tyristorového 

měniče, který je napájen ze sítě 3 x 6 kV přes pojistky, vakuový stykač a transformátor  

630 kVA 6000/440 V. V obvodu kotvy je zapojena tlumivka. Měnič je napájen ze soustav 

TN - S. Elektromotor pohonu výsuvu je chlazen cizí ventilací a ventilátor elektromotoru je 

zapínán s elektromotorem výsuvu a vypínán jeho vypnutím se zpožděním. Transformátor 

je vybaven šesti pomocnými ventilátory pro možnost cizího chlazení v okamžiku 

přetěžování. Součástí transformátoru je snímač teploty a termistory ve vinutí, které jsou 

vyvedeny na vyhodnocovací jednotku. Ta signalizuje do ŘS překročení povolené teploty 

120°C a dosažení havarijní teploty 150°C, kdy musí být transformátor odpojen  
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od napájení. Ve vyhodnocovací jednotce lze nastavit teplotu, při které má být spuštěno cizí 

chlazení. Po nastavení teploty na 80°C, dojde ke spuštění ventilátorů a ofuk 

transformátoru. Takto se usnadní odvod tepla z prostoru transformátoru. Brzdy pohonu 

výsuvu, elektromotoru mazání převodovky a ventilátor elektromotoru výsuvu jsou 

napájeny ze soustavy IT. Na křesle řidiče je ovládání a signalizace provozních, 

poruchových stavů i na obrazovce ŘS v kabině řidiče a na příslušných rozvaděčích. 

Splnění nutných podmínek spuštění otáčení svršku je signalizováno na obrazovce ŘS. 

Brzdy mají instalovány indukční snímače odbrzdění a zabrzdění. Pokud nedojde 

k odbrzdění v časovém limitu stanoveném v ŘS, je pohon vypnutý. Koncové polohy 

výsuvu KR jsou určené provozními koncovými vypínači, které zastavují pohon zrychleně. 

Za provozními koncovými vypínači jsou umístěny ještě bezpečnostní koncové vypínače, 

které vypínají hlavní jistič 500 V a měnič všech ss pohonů. Pohon nelze provozovat, pokud 

dojde po startu měniče a zapnutí mazání převodovky do 5 s k sepnutí jednoho ze snímačů  

( tlaku mazání, průtoku oleje v převodovce, hladiny oleje, teplota) a mazání se musí 

opakovat znova. Všechny tyto úkony, které jsem popsala, probíhají pomocí ovladačů 

umístěných na velkostroji v kabině řidiče velkostroje. Jedná se o stejný princip řízení, 

který je řešen stejným způsobem i u pohonu zdvihu kolesa [4], [13].       

Obr. 10. Pohon výsuvu kolesové výložníku KU 800/20. [4] 
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4.1.2 Řešení pohonu zdvihu kolesového rýpadla   

Navážu-li na předchozí kapitolu, i tento pohon je důležitý, nejedná se o hloubku 

třísky, jedná se o výšku lávky, kterou těžíme. Na zadní straně rozvoden je umístěn pohon 

zdvihu a slouží rovněž jako protiváha kolesového výložníku. Zdvihání a spouštění 

kolesového výložníku je prováděno pomocí kladkostroje. Pohon zdvihu kolesového 

rýpadla je realizován stejnosměrným elektromotorem 400 kW, 440 V s možností 

krátkodobého přetížení až na 800 kW po dobu 30 s za 1 hodinu. Vstupní otáčky jsou  

1 400 min
-1

, výstupní 305 min
-1

 na převodovce o výkonu 800 kW. Převod pohonu zdvihu 

kolesového rýpadla je i = 397. Kotva i buzení je napájena z rezervačního tyristorového 

měniče. Měnič je napájen z 6 kV soustavy přes pojistky, vakuový stykač a transformátor, 

630 kVA - 6000/400 V. V obvodu kotvy je zapojena tlumivka. Měnič je stejně jako výsuv 

napájen ze soustavy TN - S. Elektromotor zdvihu kolesového výložníku je chlazen cizí 

ventilací. Ventilátor elektromotoru zapíná současně s elektromotorem zdvihu a vypíná  

po vypnutí elektromotoru se zpožděním, stejně jako u výsuvu. Transformátor je vybaven, 

stejně jako u výsuvu, šesti pomocnými ventilátory pro možnost cizího chlazení v okamžiku 

přetěžování. Součástí transformátoru je snímač teploty a termistory ve vinutí, které jsou 

vyvedeny na vyhodnocovací jednotku. Ta signalizuje do ŘS stejným způsobem, jako  

u výsuvu, překročení povolené teploty 120°C a dosažení havarijní teploty 150°C, kdy musí 

být transformátor odpojen od napájení. Ve vyhodnocovací jednotce lze nastavit teplotu, při 

které má být spuštěno cizí chlazení. Když nastavíme teplotu na 80°C, dojde  

ke spuštění ventilátorů a ofuk transformátoru. Takto se usnadní odvod tepla z prostoru 

transformátoru [4], [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Pohon zdvihu kolesové výložníku.[4] 
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Brzdy pohonu zdvihu, elektromotoru mazání převodovky a ventilátor 

elektromotoru zdvihu jsou napájeny ze soustavy IT. Ovládání a signalizace provozních  

a poruchových stavů je stejné jako u výsuvu. I tyto úkony se dějí v kabině řidiče, která je 

vybavena ŘS s obrazovkou a vyhodnocovacími jednotkami, které jsou spojeny se snímači 

[13]. 

4.1.3 Řešení pohonu otoče horní stavby kolesového rýpadla   

Dalším pohonem, který je neméně důležitý, je pohon otoče horní stavby. Jedná se 

o pohon pro technologii těžby a nastavení šířky těžené třísky. Tvoří ho čtyři ss 

elektromotory, každý s výkonem 100 kW. Do ozubeného věnce otoče o průměru přibližně 

14 m zabírají pastorky převodovek. Každá převodovka obsahuje 250 l oleje a její hmotnost 

je 8 750 kg. Celkový převod otáček horní stavby je i = 250. Výkon každé převodovky činí 

150 kW. Pohony otoče kolesového rýpadla  mají kotoučové  brzdy, průměr kotouče je 

800 mm. Tyto stejnosměrné elektromotory byly dříve napájené W-L skupinami tvořenými 

čtyřpólovými asynchronními elektromotory o výkonu 630 kW s kotvou nakrátko, 

stejnosměrným generátorem o výkonu 440 kW. Úsporou elektrické energie došlo ke 

snížení energetické náročnosti již během několika let. Náhradou W-L skupin statickými 

polovodičovými měniči s asynchronními elektromotory s kotvou na krátko, odpadají chody 

W-L skupin naprázdno. Protože se stále řeší a diskutuje na téma „energetická náročnost“, 

tím mám na mysli energetickou náročnost pohonů kolesových rýpadel, byla provedena  

a dále se provádí i na ostatních velkostrojích naší firmou První Elektro, a.s. Chomutov řada 

provozních měření. Těmito měřeními bylo zjištěno, že při chodu na prázdno u kolesových 

rýpadel typu KU 800 měly W-L skupiny spotřebu v průměru 80 až 100 kW na 1 pohon. 

Pokud tedy vezmeme v úvahu, že řada těchto pohonů pracuje jen při daném pohybu a po 

celou dobu těžby jede na prázdno, tak náhradou W-L skupin za statické polovodičové 

měniče dojde k velké úspoře elektrické energie a ke snížení energetické náročnosti těžby 

[4], [13]. 

4.1.4 Řešení pohonu drtiče kolesového rýpadla    

Tento pohon, který je umístěný na špičce výložníku kolesového rýpadla zajišťuje 

optimální kusovitost těženého materiálu. Je tvořen dvěma asynchronními elektromotory 

s kotvou nakrátko, které mají výkon v rozmezí 160 - 200 kW. Pohon se rozbíhá pomocí 
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násobných klínových řemenů na převodu rotoru. Pokud dojde při těžbě k zahlcení  

a prokluzu řemenů a trvá-li prokluz více než nastavená hodnota, celý pohon se vypne. 

Pomocí měření bylo zjištěno, že k takovým to výpadkům dochází poměrně často  

a rozběhnout znovu pohon drtiče (kruhadla) kolesového rýpadla je možné až do tří minut, 

protože je elektromotor chráněn tepelnou ochranou. Tato modernizace ještě nebyla 

realizována, ale díky výměně za polovodičové měniče a řešení prokluzu řemenů na 

převodu rotoru by se opět snížila energetická náročnost, zlepšil by se účiník a znamenalo 

by to i úsporu elektrické energie [4], [13]. 

4.1.4 Řešení pohonů pásů kolesového rýpadla   

Doprava těžené hmoty je zajištěna čtyřmi pásy, které jsou poháněny 

asynchronními elektromotory. Jedná se o přední, zadní, předávací a nakládací pás. Pokud 

se zaměříme nejdříve na pás přední a zadní, je poháněn asynchronním elektromotorem  

o výkonu 630 kW a převodovkou o výkonu 800 kW. Celkový převod i = 16 s otáčkami na 

vstupu 990 min
-1

 a výstupu 62 min
-1

. Tato převodovka má velkou hmotnost až 3 t a její 

olejová náplň dosahuje skoro 300 l. Pohony jsou brzděny elektrohydraulickými brzdami. 

Dalším pásem, který je tvořen dvěma asynchronními elektromotory o výkonu 2 x 160 kW 

je pás předávací, který zajišťuje předávání těžené hmoty z pásu na pás. S převodovkami  

o výkonech 200 kW a otáčkami na vstupu 1 480 min
-1

, výstupu 74 min
-1

 o převodu i = 20. 

Náplň oleje převodovky je 110 l a její hmotnost dosahuje dvou tun. Je rovněž vybaven 

elektrohydraulickou brzdou. Nakládací pás je poslední ze čtyř pásů, které jsou velmi 

důležité pro dopravní systémy. Pohon tvoří asynchronní elektromotory o výkonu 630 kW 

s převodovkou o výkonu 800 kW o vstupních otáčkách 990 min
-1

 a výstupních 62 min
-1, 

celkový převod i = 16. I tento pás je brzděn elektrohydraulickou brzdou. Bylo provedeno 

mnoho kontrolních měření, které ukázaly, že pohony dopravního systému jsou 

předimenzované a tudíž mají i vysoké procento energetické náročnosti. Otázka 

modernizace, rekonstrukce těchto pohonů, by také nebyla marná při dnešní spotřebě, 

výhledech vyčerpání přírodních energetických zdrojů. Nahrazením stávajících pohonů 

asynchronními elektromotory s kotvou na krátko a frekvenčními měniči by se kromě 

regulace rychlosti pásů a přizpůsobení dané těžební situaci ovlivnila, snížila energetická 

náročnost celého dopravního systému velkostroje. Opět by se snížily i náklady na údržbu 

v důsledku snížení opotřebení pásů, prodloužení životnosti válečků i snížení rázu 
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dynamického účiníku při rozběhu jednotlivých pohybů. To vše by bylo možné při regulaci 

a plynulému rozjezdu pásů i v době chodu na prázdno [4], [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Pohony pasů KU 800/20. [Zdroj: Fotoarchív autora] 
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 5 Energetická náročnost, koncepce 

pohonů a jejich výhody 

V rámci procesu úspory elektrické energie je potřeba klást důraz na snižování 

měrné energie v hornictví, především modernizací pohonů pohybů velkostrojů, které se 

nemalou měrou podílí na spotřebě. S modernizací pohonů dochází ke zlepšení nejen 

energetické náročnosti pohonů, ale i celého dobývacího procesu velkostroje a snižování 

zátěže z hlediska ekologie a ekonomiky. Jedná se o snižování hladiny hluku velkostroje, 

snižováním nákladů na údržbu pohonů velkostroje [13]. 

5.1 Energetická náročnost kolesových rýpadel 

Důležitou částí všech moderních výrobních technologií je elektrická energie, jak 

v silových částech pohonů, tak v regulačních a vyhodnocovacích elektrických obvodech. 

Energetickou náročností se rozumí spotřeba elektrické energie na množství vytěženého 

materiálu kolesovými rýpadly. Jak jsem již zmiňovala, byla provedena v rámci snahy  

o nové  modernizace všech možných pohonů mnohá měření i naší firmou První Elektro, a.s 

Chomutov, a to například na kolesovém rýpadle KU 800 v těžební společnosti SD a.s. 

Chomutov. Z těchto měření bylo zjištěno, že množství spotřebované energie  

a množství vytěžené hmoty nám udává velkou měrnou spotřebu celého velkostroje. 

Vezmeme-li v úvahu počet všech velkostrojů v dané lokalitě, jedná se o velké množství 

spotřebované elektrické energie ročně. Díky postupným opravám a modernizacím všech 

pohonů, které jsem uvedla v předchozí kapitole o vylepšování a stálému zdokonalování 

funkce těchto pohonů, bylo zjištěno, že je možné snížit měrnou spotřebu celého velkostroje 

z 0,56 kWh na 1 m
3
 na 0,4 kWh na 1 m

3 
vytěžené hmoty a při součtu všech velkostrojů 

v celé severočeské pánvi je možné se přiblížit k hodnotě 150 mil m
3
 ročně a snížit výrobní 

náklady a spotřebu elektrické energie velkostrojů [4], [13]. 

5.2 Energetická náročnost pohonů - historie 

Dříve se na většině těchto velkostrojů používaly stejnosměrné pohony napájené 

z W-L soustrojí. Jednalo se především o pohon zdvihu, výsuvu kolesového výložníku  

a otoče horní stavby kolesového rýpadla. Na některých zařízeních v hornictví se používá 

W-L soustrojí dodnes. W-L skupiny sloužily pro napájení stejnosměrných elektromotorů, 
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které sice umožňovaly plynulou změnu otáček, ale jejich spotřeba elektrické energie je 

příliš vysoká, protože při běhu na prázdno dosahuje hodnota odebíraného činného výkonu 

až několik desítek kW [4], [11], [13]. 

 

5.3 Energetická náročnost pohonů otoče, 
výsuvu a zdvihu kolesových rýpadel 

Pokud se budu zabývat energetickou náročností těchto pohonů, uvedu příklad  

na kolesovém rýpadle KU 800. Zde byl tento problém již vyřešen a realizován naší firmou 

První Elektro, a.s. Chomutov, která provedla výměnu W-L skupin se stejnosměrnými 

elektromotory za asynchronní elektromotory se statickými polovodičovými měniči 

s kotvou na krátko. W-L skupiny, jak jsem se již zmiňovala, umožňovaly plynulou změnu 

otáček, ale při chodu na prázdno jedné W-L skupiny dosahovala hodnota okamžitého 

činného výkonu až 100 kW. Proto náhradou točivého měniče za statický polovodičový 

měnič byl odběr elektrické energie snížen, odpadají i chody na prázdno a pohon běží  

pro daný konkrétní pohyb. Pokud dojde k výměně všech stejnosměrných elektromotorů  

na pohonech velkostrojů za asynchronní elektromotory s polovodičovými frekvenčními 

měniči, je možné dosáhnout velkých úspor ve spotřebě elektrické energie, sníží se 

Obr. 13. W – L soustrojí na kolesovém rýpadle, před jeho výměnou KU 800/20  

[Zdroj: Fotoarchív autora] 
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poruchovost velkostrojů, tudíž klesnou náklady na jejich údržbu a zvýší se i produkce 

těženého materiálu [4], [13]. 

5.4 Energetická náročnost kolesa kolesových 
rýpadel 

Jestliže se budu zaobírat problémem pohonu drtiče (kruhadla) na kolese 

velkostroje z hlediska systému, musím poukázat na fakt, že tento velkostroj je součástí 

technologického celku rýpadlo - DPD - zakládač. Během provozu TC jsou tudíž 

provozována i ostatní zařízení, jako například pásové dopravníky. Při rozběhu drtiče 

dochází vlivem velkých setrvačných hmot rotoru drtiče k prokluzu vícenásobných řemenů, 

a tím k zastavení elektromotoru. V důsledku ochrany elektromotoru je jeho další spuštění 

možné až za 3 minuty. Po celou tuto dobu jsou ostatní zařízení provozována naprázdno. 

Spotřeba těchto zařízení není zanedbatelná a může v průběhu jedné směny dosáhnout  

i několika MWh. Díky asynchronnímu elektromotoru s frekvenčním měničem, který by 

zabezpečil plynulejší rozběh elektromotoru a omezil by možné výpadky, došlo by kromě 

úspory elektrické energie rovněž i k úsporám nákladů na údržbu [4], [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Pohon kolesa KU 800/20. [Zdroj: Fotoarchív autora] 
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5.5 Energetická náročnost ostatních pohonů 
kolesových rýpadel 

Pro zlepšení energetické náročnosti pohonů dopravního systému je nutné 

poukázat na fakt, že i tyto pohony na dopravních linkách velkostroje jsou předimenzované, 

v minulosti se nikdo pořádně nezajímal o spotřebu elektrické energie. Naším měřením bylo 

zjištěno, že tyto pohony mají velmi nízký účiník a dochází k velkým ztrátám vlivem 

jalového proudu v přívodních kabelážích. Modernizací těchto pohonů za asynchronní 

elektromotory s kotvou na krátko s polovodičovými měniči by se plně regulovaly otáčky  

a mohla by se řídit rychlost dopravní linky dle aktuální situace těžebního procesu. Snížily 

by se nejenom náklady na další údržbu, která se týká opotřebení materiálu pásů (gurty)  

a válečcích, ale i spotřeba elektrické energie [4], [13]. 
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 6 Současná koncepce moderních řešení 

pohonů a jejich výhody 

Jak jsem již uvedla, všechny tyto pohony na všech typech velkostrojů se během 

modernizace a při různých opravách a rekonstrukcích modernizují. Modernizace zdvihu, 

výsuvu a otoče kolesového výložníku na KU 800 vykázala velkou úsporu elektrické 

energie, ale i snížení hlučnosti i úspoře na údržbě výměnou W-L skupin za asynchronní 

elektromotory s polovodičovými statickými měniči a odstranění chodu na prázdno. Pomocí 

dalších výměn zastaralých pohonů a jejich správnému dimenzování za pohony 

s frekvenčními měniči třeba na pohonu kruhadla, kde by odpadly prokluzy vícenásobných 

řemenů  a docházelo by k okamžitému a  plynulému najíždění  po výpadku elektromotoru, 

nebo na dopravních zařízeních, které by umožňovaly regulaci rychlosti pásů v závislosti  

na těžebním procesu a vytíženosti pásů. Další modernizací těchto velkostrojů je i zařazení 

řídicího systému do výrobního procesu velkostroje, jež je umístěn v kabině řidiče. 

Použitím ŘS je možné ovlivnit plynulé pohyby velkostroje, jednotlivé pohony i optimální 

nastavení těžené třísky. Pomocí optimálního nastavení pohonů velkostroje je možné snížit 

spotřebu elektrické energie. Dnešní doba jde po technické stránce velmi rychle dopředu  

a týmy specialistů vymýšlejí stále nové a dokonalejší způsoby využití techniky ke 

složitějším výrobním úkonům, které za nás odvedou stroje. Novým typem elektromotoru je 

i reluktanční elektromotor, který se nepřipojuje k napájecí síti přímo, ale je napájen ze 

speciálního elektronického polovodičového měniče [13]. 

6.1 Využití frekvenčních měničů na kolesových 
rýpadlech 

V této kapitole uvedu výhody i nevýhody využití frekvenčních měničů v těžebním 

procesu na kolesových rýpadlech. Použitím asynchronního elektromotoru s kotvou 

nakrátko napájeného z frekvenčního měniče přináší velmi dobré výsledky při regulaci 

otáček kolesa, které je na základě rozpojovacího odporu nutné optimalizovat. Regulací 

rychlosti otáčení kolesa lze optimalizovat množství těžené zeminy a částečně i její 

kusovitost. Pohony zdvihu, výsuvu a otoče optimalizují hloubku a šířku těžené třísky při 

optimálním výkonu velkostroje, a tím snižují měrnou spotřebu elektrické energie 

velkostroje na množství těžené zeminy. Optimálním nastavením rychlosti otáčení kolesa 
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při různých rozpojovacích odporech těženého materiálu lze předejít vylamování řezných 

nástrojů, lépe dobývat těžený materiál při optimální rypné síle a využít elektroniky 

k omezení momentu a tím i ke snížení elektrického proudu v elektromotoru bez využití 

nadproudových ochran. Využitím frekvenčních měničů a nezávislém chlazení je možné 

rozbíhat koleso v závislosti na koeficientu přetížení do maximálního točivého momentu 

pohonu. Řídící systém lze optimálně nastavit a programově upravit, lze ho využít 

k nastavení optimální rypné síly. Realizace VN měničů má také své nevýhody, a to 

z hlediska konstrukčního řešení kolesového výložníku. Nelze umístit FM a transformátory 

na místo, kam by jsme chtěli, z hlediska údržby a zajištění správné funkce a chodu,  

i chlazení těchto zařízení v těžkých těžebních podmínkách. Je třeba náročných filtrů 

z důvodů zatížení těchto zařízení i ostatních jejich příslušenství. Z hlediska dlouhých 

kabelových tras je nutné brát ohled na zvýšenou izolaci kabelového vedení, které je 

napájeno 6 kV sítí [4], [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Výbava rozvaděčů FM. [Zdroj: První Elektro a.s.] 
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 7 Realizovaná koncepce z hlediska 

energetické náročnosti včetně sociologie  

7.1 Realizovaná koncepce z hlediska energetiky 

Toto zastaralé konstrukční řešení - napájení - regulace, bylo v rámci mnou 

popisované rekonstrukce nahrazeno frekvenčními měniči zcela nové generace, oproti 

původně zkoušeným zařízením řady ČKD 2 300, či 2 400, nebo zařízením typu ARBO  

a později následníky těchto všech řešení pod hlavičkou firmy CEGELEC. Navíc na pohonu 

výsuvu kolesového výložníku byly vyměněny dosavadní brzdy s eldry  

(elektro-hydraulickými akčními členy ve funkci brzd točivých strojů) za nový brzdový 

systém Svendborg. Součástí modernizace bylo nahrazení ss pohonů horní stavby otoče, 

zdvihu a výsuvu KV s W-L soustrojím pohony s asynchronními elektromotory nakrátko 

řízenými frekvenčními měniči. Osazení nového řídicího systému a následného propojení se 

soustavou pohonů s FM umožňuje realizovat ovládání pohybů z kabiny řidiče a návaznost 

na další části a zařízení velkostroje [7], [13]. 

Celá modernizace byla postupně realizována se záměrem přinést nejenom 

podstatně vyšší energetickou účinnost používaných pohonných systémů, ale i bezpečnost  

a spolehlivost provozu velkostroje, unifikaci prvků, standardizaci provedení, možnost 

individuálního zajištění pohonů (elektromotorů) i měničů a v případě poruchy jednoho 

hlavního motorového transformátoru možnost provozu velkostroje na omezený výkon [13]. 

Součástí nápadů a realizací modernizace pohonů kolesových rypadel byla i První 

Elektro, a.s Chomutov, která se na celé modernizaci pohonů rýpadla KU 800 

na Severočeských dolech Tušimice podílela. Realizovala a poskytla díky kladení důrazu  

na šetření přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí tyto výhody: 

 použití dvouvinuťových hlavních transformátorů poskytuje plnou redundanci 

v napájení a zároveň lepší výkonové využití, 

 unifikace použitých výkonových jednotek umožňuje jejich zaměnitelnost případně 

přepojení pohonu, 

 celá soustava pohonů – zdvih, otoč a výsuv brzdí rekuperací zpět do sítě, 
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 zlepšení celkového chování skupiny pohonů HS vůči napájecí síti = aktivní 

usměrňovače eliminují vlivy vyšších harmonických a zároveň umožňují 

kompenzovat skutečný účiník napájecí sítě,  

 redundantní provedení = paralelní zapojení napájecích jednotek umožňuje provoz 

stroje s omezeným výkonem při poruše či výpadku jedné z nich, 

 odpadá nutnost použití externích brzdných jednotek,  

 odpadá ztrátové teplo = ztrátový výkon elektromotorů během rozběhu i zastavení, 

 veškeré provozní stavy elektromotorů probíhají při jmenovitých hodnotách, tzn. 

nedochází k proudovým rázům v síti a kolísání napětí, 

 nižší nároky na kompenzaci stroje vůči napájecí síti (pouze dopravní linka  

a pomocné pohony), navíc usměrňovače mohou pracovat s kapacitním charakterem 

a kompenzovat ostatní zařízení stroje [13]. 

Uspořádání FM hlavních pohonů: 

6kVAC

FA01

Zachování stávajících VN vývodů

AFE 01

DC Bus

FA01, 02 – NN výkonové jističe 690VAC

TR01, 02 - nové měničové transformátory 6/0,69kV, 

800kVA, paralelní chod

Společná AC sběrnice 690VAC

AFE 01 až 04 - aktivní rekuperační moduly 

PoweFlex 700S AFE

SMM 01 až 04 - motorová střídače

FU 11 až 13 - odpínače pro zajištění 

motoru

Vývod motoru 

zdvihu KV

SMM01

Vývod motorů otoče KV

FA 01, 02 - motorový jistič

6/0,69kV, 800kVA

FA02

6/0,69kV, 800kVA

TR01 TR02

AFE 02 AFE 03 AFE 04

690VAC

FU 01 až 4 - jištění rekuperačních jednotek

FU 05 až 8 - odpínače pro zajištění rek jednotek

FU 09 až 10 - jištění DC BUS

Společná DC sběrnice 975VDC

Vývod motoru 

výsuvu KV

SMM02 SMM03

 

 

Schéma č. 1. Uspořádání pohonu zdvihu, výsuvu a otoče na KU 800/20.  

[Zdroj: První Elektro a.s.][13] 
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7.2 Realizované měření před a po výměně W - L 
skupin  

Na základě požadavků pracovníků SD, a.s DNT bylo provedeno několik měření 

proudů zdvihu, výsuvu a otoče na kolesovém rýpadle KU 800/20 viz obr. 2. 

Tato měření byla provedena před výměnou W-L skupin, i po jejich výměně za 

pohony, které jsou tvořeny stejnosměrnými elektromotory s kotvou na krátko, napájeného 

polovodičovými frekvenčními měniči. 

Některá z těchto měření, jak už jsem se zmínila v předchozích kapitolách, byla 

provedena i naší firmou První Elektro, a.s. Chomutov mými kolegy a jednoho z měření 

jsem se i sama účastnila. Tato měření byla provedena v: 

- režimu zvedání kolesového výložníku 

- režimu spouštění kolesového výložníku 

- režimu vysouvání kolesového výložníku 

- režimu zasouvání kolesového výložníku 

Ve všech uvedených režimech byly naměřeny hodnoty ss proudů jednotlivých pohonů  

na uvedeném rýpadle. Pohony zdvihu a výsuvu na uvedeném rýpadle jsou tvořeny 

stejnosměrnými elektromotory Pn = 440 kW. K měření byla použita měřící technika, která 

se skládala z notebooku vybaveného měřící kartou a klešťových proudových měničů viz 

obr. 16. [13]. 

Cílem měření bylo zjistit proudové poměry jednotlivých pohonů při různých 

provozních režimech. Měření bylo zahájeno na pohonu zdvihu, kdy byl proveden první 

rozběh pohonu a zvedání kolesového výložníku. Příklady průběhů těchto měření jsou 

uvedeny v přílohách viz. č. 2 až č. 4.  

Výsledky těchto měření jsou patrné z přiložených příloh č. 2 až č. 4. Všechny tyto 

přílohy uvádí průběh ss proudů jednotlivých pohonů v různých provozních režimech,  

tj. při rozběhu a daného provozního režimu. Z výsledků těchto měření vyplynulo, že chody 

na prázdno W-L skupin jednotlivých pohonů (zdvih, výsuv, otoč) činí 80 - 95 kW.  

Na základě těchto měření byla uživatelům těžební technologie doporučena náhrada  

W-L skupin za statické polovodičové měniče [13]. 
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7.3 Sociální přínos  

Pokud nehledím na industriální pokrok jen z technického hlediska, neboť jsme 

všichni součástí této společnosti, ale i jaké sociální dopady to přinese člověku, musím 

konstatovat, že díky modernizacím dochází někdy i k částečnému vyloučení člověka 

z výrobního procesu, což v tomto případě není zcela možné. Stále je potřeba 

kvalifikovaných techniků i kvalifikovanější údržby velkostrojů než doposud. Zavedením 

řídícího systému do výrobních procesů je možná potřeba méně pracovních sil na obsluhu, 

ale za to kvalifikovanějších. Tudíž těch nekvalifikovaných se uplatňuje méně, 

u kvalifikovaných dochází k menší fluktuaci, protože se jedná o odbornější práci. Tato 

situace vede pracovníky (mezi nimiž jsou i ti méně kvalifikovaní) k tomu, aby si zvyšovali 

kvalifikaci a mohli se stát těmi, kteří se dobře uplatní. Vzniká více konkurenčního 

Obr. 16. připojení měřící techniky [Zdroj: První Elektro, a.s.] 
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prostředí mezi pracovníky, kteří o danou práci stojí, když je méně pozic s vyššími 

požadavky. 

Pokud to shrnu, má stejný zmodernizovaný velkostroj s lepšími parametry a lepší 

účinností větší nároky i na kvalifikovanou údržbu oproti velkostroji, který byl mechanicky 

rozměrný, s menší účinností a menším rozsahem použitých parametrů a menšími nároky  

na kvalifikovanou údržbu. Pokud si uvědomuji, tak každá modernizace vždy v důsledku 

znamenala vyšší výskyt nekvalifikovaných nezaměstnaných v dané oblasti a tím i sociální 

problémy. Na druhou stranu sama tato situace zvyšuje potřeby kvalifikované pracovní síly 

a zvyšuje motivaci nekvalifikovaných, aby si zvyšovali svou kvalifikaci = vzdělání.  

 

 

 

 

Obr. 17. Kolesové rýpadlo KU 800/8 s výložníkem a DPD [Zdroj: První Elektro a.s.] 
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 8 Závěr 

V mnou předkládané práci jsem se snažila nastínit, jakým způsobem je možné 

zasáhnout do problému řešení vyčerpání energetických zdrojů využitím moderní 

technologie, řešení energetické náročnosti pohonů konstrukčních uzlů kolesových rýpadel 

a působení i těchto modernizací velkostrojů na člověka, která vede i ke snaze a touze  

po vzdělání a většímu uplatnění v oboru.  

Z předchozích kapitol mé bakalářské práce je zřejmé, že na velkostrojích je 

možné zmodernizovat všechny pohony. Z hlediska energetické náročnosti i technických 

nároků lze optimalizovat těžbu díky zavedení nových prvků v řídícím systému pohonů. 

Uvedla jsem konkrétní řešení již realizované modernizace na kolesovém rýpadle KU 800, 

a to odstraněním chodu naprázdno W-L skupin pohonů zdvihu, výsuvu a otoče horní 

stavby. Díky tomu dochází k velkým úsporám elektrické energie. Dále při stálé snaze šetřit 

elektrikou energii a naše životní prostředí se nabízí zmodernizovat a realizovat další 

podobné výměny pohonů ostatních konstrukčních uzlů velkostrojů. Pokud se vrátím 

k předešlým kapitolám, při realizaci modernizace pohonů dopravních systémů, kdy 

vybavením frekvenčními měniči je možné regulovat rychlost pásů, tím docílit optimálního 

naplnění těženým materiálem, snížit náklady na údržbu při opravách válečků i gumového 

pásu. Instalací frekvenčního měniče při modernizaci pohonu drtiče, by odpadly nejen 

prokluzy řemenic, výpadky elektrické energie, ale i zastavení celého technologického 

celku. Ovlivnění těžené třísky, jednotlivých pohonů i pohybů se děje v kabině řidiče  

za pomoci modernizovaného řídícího systému, který optimálně nastaví jednotlivé pohyby  

i pohony a dosáhne minimální spotřeby elektrické energie. Největších úspor lze dosáhnout 

modernizací pohonu kolesa. Předložená bakalářská práce řeší na daném příkladě 

problematiku snižování energetické náročnosti těžby kolesových rýpadel. Díky řadě 

provozních měření výkonnosti kolesového rýpadla KU 800 i měření jednotlivých 

energetických náročností pohonů uvedeného velkostroje, které provedla naše firma První 

Elektro, a.s. Chomutov v předešlých letech, je možné tyto modernizace realizovat. 

V jednotlivých kapitolách jsem uvedla nejdříve současný stav těchto pohonů  na uvedeném 

kolesovém rýpadle, možnosti jejich modernizace z hlediska snižování energetické 

náročnosti, současné konstrukční uspořádání a vylepšení z hlediska funkce a provozního 

využití jednotlivých pohonů, spotřeby elektrické energie, snížení hladiny hluku 
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jednotlivých pohonů i snížení provozních nákladů. Již řadu let se o dané problematice  

a úsporách elektrické energie na kolesových rýpadlech mnohé napsalo a díky podkladům 

z měření mých kolegů z oboru měření a diagnostiky na kolesových rýpadlech v naší 

severočeské pánvi je možné tyto úspory konkretizovat. V bakalářské práci jsem se 

zaměřila na náhradu W-L skupin za polovodičové statické měniče s asynchronními 

elektromotory s kotvou nakrátko na pohonech výsuvu, zdvihu a otoče horní stavby.  

Za hlavní přínos mé bakalářské práce považuji uvedení dalších možností snižování 

energetické náročnosti těžby kolesových rýpadel, modernizaci rozhodujících pohonů, které 

vycházejí se závěrů experimentálních měření mých kolegů z oboru měření a diagnostiky.  
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