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Anotace 

V předloţené práci je zpracováno posouzení technického stavu velkostrojů, 

dále posouzení jejich ţivotnosti ve vztahu k provoznímu nasazení a vyhodnocení 

případných nároků na opravy.  

První část je zaměřena na lokalitu a popis loţiska a upozorňuje na problémy 

související s povolením budoucí těţby. V druhé části je popsán způsob těţby a její 

předpokládaná doba. Další část je věnována konkrétním velkostrojům, které těţbu 

provádějí a zhodnocení jejich stávajícího technického stavu.  

Na závěr práce je zařazeno posouzení technického stavu velkostrojů  

ve vztahu k  poţadované době těţby a doporučení budoucích kroků vedoucích 

k zajištění těţby s vynaloţením optimálních nákladů na opravy. 

 

Klíčová slova: velkostroj, kolesové rýpadlo, korečkové rýpadlo, zakladač 

Summary 

In the work submitted there is elaborated the assesment of technical 

condition of giant machines, further assessment of their lifetime in relation to 

operational deployment and evaluation of potentional claims for repairs. 

First part focuses on the location and description of deposit and notifies the 

problems associated with the mining permission. The second section describes 

the methods of extraction and its expected duration. Another part is devoted to  

particular  giant machines implementing mining, and evaluating of their current 

technical condition. 

At the conclusion of the work there is included the assessment of technical 

state to the desired extraction time and recommendations for action to ensure an 

optimal cost of repairs.  

  

Keywords:  giant machine, wheel excavator, bucket excavator, coal stacker 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

ČR Česká republika 

ČSA Československá armáda 

DD důlní dílo 

DP dobývací prostor 

DV drţící výloţník 

GO generální oprava 

HS horní stavba 

KD kulová dráha 

KŘ korečkový řetěz 

KSK Krušnohorské strojírny Komořany, a. s. 

KV kolesový výloţník 

LUAS Litvínovská uhelná, a. s.  

NV nakládací výloţník 

OBRAZ odbor báňského rozvoje a zahlazování 

OBÚ obvodní báňský úřad 

OK ocelová konstrukce  

PKD přímé kulové dráhy  

POPD plán otvírky, přípravy a dobývání 

PS převodová skříň 

PV předávací výloţník 

RO roční oprava 

SM spojovací most 

SS spodní stavba 

TC1 technologický celek řady 1 

TC2 technologický celek řady 2 

TR technický reţim 

VV vyvaţovací výloţník 
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1 Úvod 

Technický stav těţební technologie je významným činitelem pro plnění 

plánovaných výkonů a k zajištění poţadované těţby. 

Při provozu velkostrojů je třeba vhodného nastavení časového fondu  

pro předepsanou údrţbu a opravy, tzv. časový fond údrţby a oprav. Časový fond 

údrţby a oprav si stanovuje kaţdá těţební organizace individuálně s ohledem  

na platnou legislativu, návody výrobců jednotlivých zařízení a vlastní zkušenosti 

s provozováním velkostrojů. 

Nedílnou součástí oprav velkostrojů jsou dlouhodobé opravy. Tak jsou 

označovány opravy střední a generální, případně částečné generální opravy, coţ 

jsou generální opravy dílčích celků. Potřeba těchto oprav je ovlivněna technickým 

stavem strojního a elektrického zařízení, ale můţe být vyvolána také změnou 

legislativy či morálním zestárnutím zařízení. Dále souvisí s poţadavkem  

na zajištění, ale téţ zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce, se 

zlepšením pracovních a hygienických podmínek či se zmírněním dopadu  

na ţivotní prostředí. 

 Dlouhodobé opravy velkostrojů jsou vţdy spojeny s velkými investicemi, 

jejichţ účelné vynaloţení jde ruku v ruce s důsledným plánováním a vlastní 

realizací. Podkladem pro vyhodnocení efektivity vynaloţených investic je 

posouzení technického stavu a ţivotnosti velkostrojů vzhledem k jejich 

plánovanému nasazení. 
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2 Popis lokality 

2.1 Dobývací prostor 

Povrchový hnědouhelný Lom Československé armády v Ervěnicích 

provozuje svou činnost na území bývalých okresů Most a Chomutov. Plánovaná 

hornická činnost probíhá v dobývacích prostorech Komořany u Mostu, Ervěnice  

a Dolní Jiřetín. 

Dobývací prostory Ervěnice a Komořany u Mostu se nachází  

na severozápadním okraji regionálně geologické jednotky Severočeské 

hnědouhelné pánve a okrajově zasahují i do krystalinika Krušných hor. [1] 

2.2 Geologie loţiska 

Území DP Lomu ČSA leţí v mostecké části Severočeské hnědouhelné 

pánve, která je typická vývojem jednotné uhelné sloje. Na jihozápadě území DP 

v  prostoru bočních svahů je okrajově zastiţena chomutovská část pánve 

s charakteristickým postupným rozštěpením uhelné sloje.  

Nejvýraznější strukturou, která nejvíce ovlivňuje geologickou stavbu, je místy 

aţ několik set metrů široké pásmo různě podrcených a alterovaných hornin 

krystalinika při severozápadním okraji území, označované jako krušnohorské 

zlomové pásmo, které odděluje blok Krušných hor od pánevního bloku. 

Podloţí pánve tvoří horniny krušnohorského krystalinika spolu s denudačními 

relikty svrchnokřídového pokryvu a nepravidelnými tělesy terciérních vulkanitů. 

Nadloţí uhelné sloje je tvořeno v průměru 150 m mocným komplexem 

šedých aţ šedohnědých převáţně prachovitých jílů a jílovců. 

Na většině území má uhelná sloj jednotný charakter. Ve vertikálním profilu 

lze vymezit tři geologicky i technologicky odlišné lávky – spodní, střední a svrchní. 

Tyto lávky nejsou na celém území stejné a jsou typické pro téměř celou 

mosteckou část pánve. 

Hnědouhelná sloj má poměrně stálou mocnost cca 30 m, ale místy byla 

těţena hlubinným způsobem. Při povrchové těţbě v místech, kde byla prováděna 

hlubinná těţba, dochází ke změně kvalitativních parametrů a redukci mnoţství uhlí 

v uhelné sloji. Těţba v hlubinně přerubané sloji klade zvýšené nároky  

na bezpečnost práce. [1] 

Nejrozsáhlejším hlubinným dolem v zájmovém území byl důl Maršál Koněv, 

ve kterém probíhala těţba v letech 1883 – 1977 v prostoru mezi Dřínovem, 

Albrechticemi a Kundraticemi. Do východní části lokality částečně zasahoval důl 

Quido I, v němţ se těţilo v letech 1880 – 1904. [3] 
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2.3 Územní vztahy 

Těţební činnost je v současné době plánována na plochách, které byly  

pro tyto účely vyuţívány těţební organizací jiţ v minulých letech na základě 

schválených POPD a na základě povolení hornické činnosti, které pravomocnými 

rozhodnutími vydává OBÚ.  

Původní záměry postupu těţby zásadně omezilo usnesení vlády České 

republiky ze dne 30. října 1991 č. 444 o územních ekologických limitech těţby 

hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi (dále jen usnesení  

č. 444), jehoţ důsledkem bylo i vydání územního rozhodnutí stavebního úřadu 

v Litvínově o ochranném pásmu Lomu ČSA - obce Horní Jiřetín - osada Černice. 

Další omezení postupu tohoto lomu vyplývá z rozhodnutí referátu kultury 

okresního úřadu v Mostě o památkovém ochranném pásmu souboru kulturních  

památek v Jezeří.  

V důsledku uvedených rozhodnutí byl v letech 1994 – 1995 na prvním 

skrývkovém řezu postup lomu směrem k osadě Černice a obci Horní Jiřetín 

zastaven a nasměrován do zbytkové jámy bývalého lomu Obránců míru. Ţivotnost 

Lomu ČSA tak byla oproti původním předpokladům podstatně zkrácena.  

V DP Komořany u Mostu, Dolní Jiřetín a Záluţí u Litvínova v rozsahu  

tzv. II. etapy tak zůstane v  důsledku respektování výše uvedených omezení 

vázáno cca 287 mil. tun kvalitního hnědého uhlí. [1], [2] 
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3 Popis těţby a předpokládané doby těţby 

3.1 Popis těţby 

Na lokalitě ČSA je těţeno hnědé uhlí povrchovým způsobem. Blízkost 

Krušných hor a těţba v osídlené oblasti negativně ovlivňuje  těţební podmínky  

na lokalitě. Těţbu ovlivňují především hydrogeologické a úloţní poměry, mocnost 

nadloţí, přítomnost štěrků a kamenů v nadloţí. Proto pro otvírku a postup lomu 

muselo být v předstihu zajištěno odvedení některých vodotečí a přeloţení 

komunikací mimo oblast předpokládaných postupů. 

Plánovaný rozsah otvírky aţ do zalesněných svahů hor byl těţební 

organizací přehodnocen a horní hrana lomu byla sníţena na kótu + 270 m n. m.    

O další zásadní redukci těţby rozhodla vláda ČR v roce 1991 ve svém usnesení  

č. 444 stanovením hranic ekologických limitů pro lokalitu ČSA. Stanovená hranice 

ekologických limitů usměrnila postup skrývkových řezů Lomu ČSA do zbytkové 

jámy lokality Obránců míru a omezila ţivotnost Lomu ČSA. 

Původní koncepce ČSA byla malostrojová s kolejovou cyklickou dopravou 

těţeného materiálu. V sedmdesátých a osmdesátých letech byla rozhodující část 

malostrojové technologie nahrazena technologickými celky výkonové řady TC2  

a TC1. Zbývající těţební technologie spojená s kolejovou dopravou byla postupně 

vyřazována a v roce 2004 skončila úplně.  

Těţbu skrývky dnes zajišťují tři technologické celky řady TC2 a těţbu uhlí tři 

technologické celky řady TC1. Cyklické dopravy je vyuţíváno k těţbě v obtíţných 

partiích, v činnostech výrobní podpory a při opravách těţební technologie. 

Nasazení technologických celků je znázorněno v příloze č. 1. 

Protoţe nejvyšší skrývkové řezy jiţ dosáhly konečných hranic, není 

v současné době potřeba ţádných záborů pozemků. Postupně budou dotěţovány 

další skrývkové řezy a nasazená technologie z dobývací i zakládací strany 

vyřazována z provozu. Těţené hmoty budou zakládány pouze na vnitřní výsypce 

ČSA. Zakládání hmot do vnějšího výsypného prostoru ve zbytkové jámě lokality 

Obránců míru bylo ukončeno. [1] 

 Předpokládané způsoby těţby 

Jak jiţ bylo v předchozích kapitolách konstatováno, respektováním vládního 

usnesení č. 444, dochází v současné době k postupnému utlumování Lomu ČSA. 

Do konečných hranic I. etapy tak zbývá dotěţit pouze zhruba 28 mil. tun hnědého 

uhlí a 37 mil. m3 skrývkových hmot (údaj k 01/2012). 

Původní záměry plynulého přechodu těţby lokality ČSA do dalších etap 

musely být postupně změněny, coţ se neobešlo bez negativních vlivů  
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na současnou těţbu uhlí a skrývky a na činnosti související s budoucím 

zahlazováním zbytkové jámy lomu.  

Snahou skupiny Czech Coal je s ohledem na situaci na energetickém trhu  

a zájem odběratelů o kvalitní hnědé uhlí udrţet ţivotnost lokality co nejdéle. Avšak 

za stávající situace, kdy se stále zpochybňuje moţnost překročení limitů, 

připravuje skupina Czech Coal harmonogram omezování a dočasného zastavení 

těţby v lokalitě ČSA. Těţba významně klesne po roce 2012 ze stávající roční výše 

cca 4,2 mil. tun téměř na polovinu. Pokud nedojde k přehodnocení pohledu  

na vyuţití hnědého uhlí za limity, bude po roce 2022 těţba v této lokalitě 

přerušena. 

Také postupy skrývkových rýpadel a následné zakládání vnitřní výsypky jsou 

významně limitovány nemoţností plynulého přechodu do dalších vývojových etap 

lomu. Jde zejména o významné omezení prostoru pro těţby velkostrojů, které 

s sebou přináší zvýšené náklady a pokles skutečného výkonu při těţbě skrývky. 

Dalším negativním vlivem je nedostatek skrývkových hmot pro případnou sanaci 

zbytkové jámy lomu. Při stavbě vnitřní výsypky je nutné striktně dodrţovat postupy 

vedoucí k podsypání bočních svahů v prostoru pod Krušnými horami a v prostoru 

památkového ochranného pásma souboru kulturních památek v Jezeří.  

To s sebou přináší značnou sloţitost a opět zvýšené náklady a pokles výkonnosti 

těţební technologie. Při současných těţbách bude docházet k postupnému 

odstavování skrývkové těţební technologie mezi roky 2012 a 2016. [1], [2] 

3.2 Předpokládaná doba těţby 

Ze střednědobého projektu, který je zpracován na dotěţení do konečných 

hranic I. etapy, vyplývají potřebné výkony jednotlivých celků rozpracované  

do času, a tím je i stanovena potřeba jednotlivých technologických celků. [1], [2] 

Tabulka 1: Plánovaná doba ukončení provozu 

Technologický 
celek 

Velkostroj 
Plánované 
ukončení provozu 

Poznámka 

1. TC2 KU 800/K75, ZP 6600/Z82 konec roku 2013   

2. TC2 KU 800/K90, ZP 6600/Z95 konec roku 2012  

4. TC2 RK 5000/R10, ZP 6600/Z84 konec roku 2016  

1. TC1 KU 300/K73 konec roku 2021  

2. TC1 KU 300/K82 konec roku 2013  

3. TC1  KU 300/K86 konec roku 2021  
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4 Popis velkostrojů, jejichţ ţivotnost bude posuzována 

 KU 800 (KU 800.7 / K75; KU 800.13 / K90) 

 RK 5000 (RK 5000.0 / R10) 

 KU 300 (KU 300.17 / K73; KU 300.23 / K82; KU 300.24 / K86) 

 ZP 6600 (ZP 6600.6 / Z82; ZP 6600.9 / Z84; ZP 6600.19 / Z95) 

4.1 Kolesové rýpadlo KU 800 

Název výrobce: UNEX, a. s. Uničov 

Sídlo výrobce: Brníčko 1032, 783 93 

Typ velkostroje: Kolesové rýpadlo KU 800.7 KU 800.13 

Rok výroby: 1997 1981 
 

Kolesové rýpadlo KU 800 je určeno k těţbě skrývkové horniny, uhlí  

a substrátů, jejichţ rozpojovací síla nepřekračuje 110 k.Nm-1 účinné délky 

zabírajících břitů a hustota těţeného materiálu nepřekračuje 2,19 t.m-3. 

Rýpadlo pracuje blokovým způsobem spodním nebo horním řezem. 

Technicky dosaţitelný sklon řezu cca 60° je podmíněn stabilitou rýpaného svahu. 

 Technické parametry 

Celková hmotnost stroje 3 900 t (KU 800.7) 4 300 t (KU800.13) 

Teoretický výkon 5 260 m3.h-1 

Průměr kolesa 13 m 

Počet korečků 15 

Objem korečků 1300 l 

Max. výška řezu 32 m 

Hloubka řezu 6 m 

Délka nakládacího výloţníku 73 m (KU 800.7) 89 m (KU 800.13) 

 Stručný popis  

Kolesové rýpadlo výsuvného typu s kráčivým podvozkem. 

 Hlavní konstrukční skupiny 

o Ocelová konstrukce 

Hlavní ocelová konstrukce je příhradová věţovitého typu.  
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o Kráčivý podvozek  

Hydraulický kráčivý podvozek je originální konstrukce. Tvoří ho dvě 

obdélníková chodidla a spodní stavba, se kterou jsou spojena hydraulickými válci.  

o Spodní stavba  

Spodní stavbu rýpadla tvoří prostorová konstrukce, ve které jsou umístěny 

agregáty hydrauliky kráčení, krouţkový sběrač, elektrické rozvody spodní části 

velkostroje a šatna s umývárnou. Na zadní straně spodní stavby (dle směru těţby) 

je zavěšen kabelový vůz s  vysokonapěťovým přívodním kabelem 35 kV.  

o Otočná horní stavba  

Na spodní stavbě je na kulové dráze uloţena otočná horní stavba kruhového 

tvaru, do které je vetknut vyvaţovací výloţník. Ve středu horní stavby je otočně 

uloţen předávací výloţník. Uvnitř jsou umístěny čtyři pohony otoče horní stavby. 

Ve vnitřních prostorách jsou umístěny dílny, sklady, jídelna a část elektrozařízení. 

Dále je zde umístěno hydraulické zařízení pro nadzvednutí předávacího výloţníku. 

o Držící výložník  

Drţící výloţník je tvořen čtyřmi plnými ocelovými sloupy, které jsou 

příhradovou ocelovou konstrukcí spojeny do dvojic. Sloupy jsou pomocí čepů 

vetknuty do ocelové konstrukce vyvaţovacího výloţníku. V horní části jsou 

umístěny lanové kladky lan předního a zadního závěsu KV a kladkostroje  

zdvihu KV. 

o Vyvažovací výložník 

Vyvaţovací výloţník nese strojovnu, ve které je další část elektrického 

zařízení stroje. Pohybem strojovny se vyvaţuje přední část kolesového výloţníku. 

Na vyvaţovacím výloţníku je umístěn mechanismus výsuvu a zdvihu kolesového 

výloţníku a dva otočné jeřáby o nosnosti 15 tun pro demontáţ zařízení  

ve strojovně. 

o Kolesový výložník  

Kolesový výloţník se skládá ze zadního KV (pevný), který je čepově vetknutý 

do vyvaţovacího výloţníku, a předního KV (výsuvný), který se vysouvá 

z konstrukce zadního KV. Ocelovou konstrukci tvoří hlavní profily spojené 

příhradovou konstrukcí. Uvnitř obou výloţníků je umístěn přední a zadní kolesový 

pás a pod ním prašný pás. Na levé straně přední části KV je umístěno koleso.  

Na pravé je umístěna kabina řidiče. Kabinou lze pomocí závěsných gallových 

řetězů pohybovat ve vertikálním směru po vodícím sloupu.  
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o Předávací výložník  

Předávací výloţník je jedním koncem otočně uloţen na středovém čepu  

a dvouřadém soudečkovém valivém loţisku na horní otočné desce. Druhý konec 

je usazen na jedné ze šesti vymezených poloh spodní stavby. Na výloţníku je 

předávací dopravní pás s pohonem a pod ním prašný pás. 

o Nakládací výložník  

Nakládací výloţník je krátkého provedení – 73 m (KU 800.7/K75) nebo 

dlouhého provedení – 89 m (KU 800.13/K90). NV je kloubově uloţen  

na předávacím výloţníku a podepřen podpěrným vozem. Dopravní pás je vsazen 

v NV. Na konci NV je horizontálně otočná výsypka, která směruje tok materiálu  

na dálkový pásový dopravník. 

o Podpěrný vůz  

Podpěrný vůz se skládá ze dvou (KU 800.7), případně čtyř (KU 800.13) 

housenicových podvozků, jehoţ horní část je otočná na kulové dráze a na ní je 

umístěn lanový kladkostroj s pohonem pro zdvih nakládacího výloţníku. 

o Dopravní linka  

Dopravní linku tvoří čtyři hlavní pásy, kolesový pás přední a zadní, předávací 

a nakládací pás. Šíře pásů je 2000 mm. Dále dvěma pásy prašnými o šíři  

2200 mm. 

o Napájení rýpadla 

Přívod proudu je kabelem 35 kV, který je navíjen na kabelový buben. [4] 

4.2 Korečkové rýpadlo RK 5000 

Název výrobce: Vítkovice k. p. 

Sídlo výrobce: Ostrava 

Typ velkostroje: Korečkové rýpadlo RK 5000.0 / R10 

Rok výroby:  1983 
 

Rýpadlo slouţí k těţbě skrývkové horniny, uhlí, případně jiných substrátů, 

jejichţ rozpojovací síla nepřekračuje 120 kN.m-1 účinné délky zabírajících břitů 

(krátkodobě aţ 180 kN.m-1) a objemová hmotnost těţeného materiálu 

nepřekračuje 1,7 t.m-3. 

Rýpadlo pracuje blokovým způsobem spodním nebo horním řezem. 

Technicky dosaţitelný sklon řezu ± 40° je podmíněn stabilitou rýpaného svahu. 
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 Technické parametry 

Celková hmotnost stroje 5 500 t 

Celkový příkon stroje 6 200 kW 

Teoretický výkon 4 450 m3.h-1 

Délka korečkového vodiče 45 m 

Počet korečků 38 

Objem korečků 3 600 l 

Max. výška řezu 29 m 

Hloubka řezu 29,5 m 

Délka spojovacího mostu 73 m 

 Stručný popis  

Korečkové rýpadlo s dvěma kráčivými podvozky.  

 Hlavní konstrukční skupiny 

o Ocelová konstrukce 

Hlavní ocelová konstrukce je příhradová.  

o Podvozky rýpadla 

Transport rýpadla zajišťují dva kráčivé podvozky s mezikruhovou pevnou 

vnější opěrou a kruhovou pohyblivou vnitřní opěrou. 

Hlavní podvozek o Ф 33 m je pod střední stavbou rýpadla a opěrný podvozek 

o Ф 10 m je pod volným koncem spojovacího mostu. 

Kráčivý pohyb je vyvozován pomocí zdvihových a posuvových hydraulických 

válců s hydrostatickými pohony.  

o Otáčecí zařízení 

Otáčecí zařízení svršku rýpadla se skládá z kruhové kulové dráhy o Ф 16 m 

a ze šesti převodovek s hydromotory a hydraulickým rozvodem. 

o Korečkový vodič a žlab 

Korečkový vodič a ţlab tvoří vedení korečkového řetězu. Korečkový ţlab je 

sklopně zavěšen v přední části vnitřní nosné stěny otočného svršku rýpadla  

a bočně vyztuţen příhradovou konstrukcí, která je pohyblivě kluznými loţisky 

usazena na postranní nosníky.  

Korečkový vodič kloubově připojený ke spodnímu konci ţlabu je čtyřdílný.  

Je vytvořen jako prostorově tuhý příhradový nosník, jehoţ jednotlivé části jsou 

vzájemně kloubově spojeny a zavěšeny na lanových závěsech. Vlastní konstrukce 

je z trubek a svařovaných polorámů. 
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o Korečkový řetěz 

Celkem je korečkový řetěz sloţen z 38 souprav. Kaţdá souprava sestává 

z jednoho korečku a čtyř článků. Články řetězu jsou z ocelolitiny se zalisovanými 

pouzdry a jsou spojené čepy z manganové, povrchově zpevněné, oceli. 

o Pohon korečkového řetězu 

Pohon korečkového řetězu se skládá z hnacích osmibokých turasů  

a zdvojených pseudoplanetových převodovek s pojistným a tlumícím zařízením 

poháněných přes jednostupňové předřazené převodovky s pomocným pohonem. 

o Vrátky a lanové závěsy 

Vrátky a lanové závěsy slouţí k výškovému přestavování jednotlivých článků 

korečkového vodiče a ţlabu, a tím k nastavení geometrie řezu. K vyrovnávání 

stability stroje je mimo pevného protizávaţí vyuţíváno i hmotnosti pojízdného 

jeřábu ovládaného samostatným vrátkem. 

o Výsypné a nakládací zařízení 

Výsypné a nakládací zařízení se skládá z kruhového dopravníku s pohonem 

a shrnovacím pluhem a ze spojovacího mostu s  kráčivým podvozkem a výsypným 

štítem.  

o Drtič  

Drtič je válcový, turasový, jednorotorový. Drtící jednotka je zavěšena 

(podvěšena) na hlavních nosnících ocelové konstrukce. Rozdělovacími elementy 

jsou ploché ozubené monolitické kotouče s ostroúhlými břity na činné části.  

o Spojovací most 

Spojovací most tvoří pomocí vestavěného spojovacího pásu transportní 

vazbu mezi rýpadlem a dálkovou pásovou dopravou. Jedním koncem své 

příhradové konstrukce je sklopně zavěšen ve dvou bodech na nosné konstrukci 

kruhového ochozu, druhým je podepřen na kráčivém podvozku o Ф 10 m.  

o Napájení rýpadla 

Přívod proudu je kabelem 35 kV vedeným přes samostatný kabelový vůz. [5] 

4.3 Kolesové rýpadlo KU 300 

Název výrobce: UNEX, a. s. Uničov 

Sídlo výrobce: Brníčko 1032, 783 93 Uničov 

Typ velkostroje: Kolesové rýpadlo KU 300.17 KU 300.23 KU 300.24 

Rok výroby:  1977 1979 1980 

Poslední GO:  1985 1994 1993 
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Rýpadlo je určeno pro těţbu hornin, u kterých maximální rypný odpor 

nepřesáhne hodnotu 120 kN.m-1 délky řezné hrany, případně maximální síla 

pro rozpojení materiálu nepřesáhne 205 kN.  

Rýpadlo pracuje blokovým způsobem spodním nebo horním řezem. 

Technicky dosaţitelný sklon řezu cca 60° je podmíněn stabilitou rýpaného svahu. 

 Technické parametry: 

Celková hmotnost stroje 1 250 t 

Celkový příkon stroje 8 300 kW 

Teoretický výkon 1 900 m3.h-1 

Průměr kolesa 8 m 

Počet korečků 13 

Objem korečků 365 l 

Max. výška řezu 19,3 m 

Hloubka řezu 3 m 

 Stručný popis  

Kolesové rýpadlo výsuvného typu s housenicovým podvozkem. 

 Hlavní konstrukční skupiny 

o Ocelová konstrukce 

Hlavní ocelová konstrukce je skříňového provedení.  

o Housenicový podvozek 

Celý podvozek je tvořen třemi dvojicemi housenicových podvozků, na nichţ 

je kloubově uloţena spodní stavba. Přední podvozek je řiditelný. Části podvozků 

jsou: nosiče housenic skříňové konstrukce, vahadla s rolnami, kladky horní větve  

a  housenicový pás.  Housenicový pás se skládá ze 72 článků spojených čepy. 

Kaţdý housenicový pás má samostatný pohon sestavený z elektromotoru, 

převodovky a hnacího turasu.  

o Spodní stavba 

Spodní stavba je skříňové konstrukce tvaru rovnostranného trojúhelníku, 

v jehoţ vrcholech jsou usazeny kulové klouby uloţení podvozků. V místě uloţení 

říditelné housenice je spodní stavba opatřena hydraulickým válcem pro vyrovnání 

sklonu. Na horní desce spodní stavby je uloţena kulová dráha  

s vnitřním ozubením pro otáčení otočného svršku, vnějším ozubením pro otoč 

nakládacího výloţníku a kruhové kolejnice pro pojíţdění vahadel. V zadní části 
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spodní stavby je uloţen kabelový buben s pohonem. Uvnitř spodní stavby je 

umístěn krouţkový sběrač vysokého a nízkého napětí a hydraulika jejího zdvihu. 

o Otočná deska 

Otočná deska je skříňové konstrukce. V přední části jsou zakotveny sloupy 

horní stavby, zadní část je provedena do tvaru kruhu. Otočná deska je uloţena 

na kulové dráze. Pohon otoče svršku zajišťují dva asynchronní motory.  

V ose otočné desky je uloţena vzpěra nakládacího výloţníku s předávacím 

pásem.  

o Horní stavba 

Horní stavba se skládá ze dvou skříňových nosníků zakotvených do otočné 

desky v horní části spojených do tvaru portálu. Ve střední části jsou připevněny 

úchyty pro zakotvení kyvné části kolesového výloţníku. V horní části je pevně 

připojen vyvaţovací výloţník a kyvně uloţen drţící a řídící výloţník.  

o Vyvažovací výložník  

Vyvaţovací výloţník je skříňové konstrukce. Je ukotvený v portálu horní 

stavby, zadní část je spojena kotevními pásy s drţícím výloţníkem a pomocí lan je 

na ně zavěšen kolesový výloţník. Jeho součástí jsou vrátky kolesového 

a nakládacího výloţníku, pohyblivé protizávaţí s montáţními kladkostroji, pevné 

protizávaţí a rozvodny vysokého a nízkého napětí. 

o Kolesový výložník 

Kolesový výloţník se skládá ze dvou částí - výsuvné a kyvné.  

Výsuvná část KV je v přední části zavěšena pomocí táhel na lanových 

kladkostrojích a v zadní části opřena pojezdovými koly a opěrkami na kyvné části 

KV. Konstrukci tvoří dva plnostěnné nosníky spojené zavětrováním. V přední části 

je uloţena ve valivých loţiscích osa kolesa s kolesem, skluzem, násypkou kolesa 

a pohonem kolesa.  

Kyvná část kolesového výloţníku je uloţena v úchytech horní stavby rýpadla. 

Konstrukci tvoří plnostěnné nosníky spojené zavětrováním. 

V kolesovém výloţníku jsou vsazeny dopravní pásy s prašnými pásy a jejich 

pohony.  

Výsuv se skládá z elektromotoru, dvou převodových skříní zavěšených 

na pohybových šroubech a dvou pohybových šroubů s maticemi.  

o Nakládací výložník 

Nakládací výloţník je jedním koncem sklopně uloţen v rámu otoče 

předávacího výloţníku, druhý konec je kotevními lany zavěšen na otočném vrátku 
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nakládacího výloţníku. Konstrukci NV tvoří dva plnostěnné nosníky spojené 

příhradovou konstrukcí, v níţ je uloţen pásový dopravník s pohonem.  

Otočná výsypka zavěšená na valivém velkoprůměrovém loţisku umoţňuje 

usměrnění materiálu na pásovou dopravu.  

o Řídící výložník 

Řídící výloţník je jedním koncem kyvně uloţen na nosníku horní stavby, 

druhým koncem zavěšen na vrátku uloţeném otočně na drţícím výloţníku.  

Je trubkové konstrukce, na níţ jsou paralelogramicky uloţené schody. Na konci 

výloţníku je uchycena kabina řidiče, která můţe být podle potřeby zvedána. 

o Držící výložník 

Drţící výloţník je jedním koncem kyvně uloţen na horní stavbě, druhý konec 

je spojen kotevními pásy s vyvaţovacím výloţníkem a lanovými kladkostroji  

s posuvnou částí kolesového výloţníku. Konstrukci tvoří dva skříňové sloupy 

spojené do portálu. Na drţícím výloţníku jsou uloţeny horní kladky kladkostroje 

zdvihu kolesového výloţníku, kotevní pásy a vrátek řídícího výloţníku. 

o Dopravní linka  

Dopravní linku tvoří čtyři hlavní pásy, kolesový pás přední a zadní, předávací 

a nakládací pás. Šíře pásů je 1600 mm. Dále dvěma pásy prašnými o šíři  

1800 mm. 

o Napájení rýpadla 

Přívod proudu je kabelem 6 kV, který je navíjen na kabelový buben. [6] 

4.4 Zakladač ZP 6600  

Název výrobce: Vítkovice k. p. 

Sídlo výrobce: Ostrava 

Typ velkostroje: Zakladač ZP 6600.6 ZP 6600.9 ZP 6600.19 

Rok výroby:  1977 1979 1980 

Poslední GO:  2003 2005 1998 
 

Zakladač ZP 6600 je určen pro kontinuální zakládání skrývky.  

 Technické parametry: 

Celková hmotnost stroje 1 793 t 

Celkový příkon stroje 2 150 kW 

Teoretický výkon 6 600 m3.h-1 

Délka zakládacího výloţníku 80 m 
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Max. výška sypané etáţe 26 m 

Délka spojovacího mostu 75 m 

 Stručný popis  

Zakladač je tvořen hlavním kráčivým podvozkem, střední stavbou, horní 

stavbou, spojovacím mostem a podvozkem pod spojovacím mostem. 

o Ocelová konstrukce 

Hlavní ocelová konstrukce je příhradová.  

o Hlavní kráčivý podvozek a střední stavba 

Střední stavbu tvoří plná ocelová konstrukce otočně uloţená na kruhové 

opěře. Do střední části jsou vetknuté nosníky s dvěma páry hydraulických válců se 

zavěšenými lyţinami. Ve střední stavbě je hydraulické zařízení pro kráčení stroje  

a pohon otoče horní stavby zakladače. 

o Horní stavba 

Horní stavba je tvořena ramenem protizávaţí, věţí a zakládacím výloţníkem, 

které jsou umístěny na otočné plošině střední stavby. Ocelová konstrukce těchto 

dílů je příhradová. Na rameni protizávaţí je umístěn pohon zdvihu zakládacího 

výloţníku a vlastní kladkostroj zdvihu je mezi ramenem protizávaţí a věţí. Spojení 

věţe a jednotlivých dílů zakládacího výloţníku je řešeno pevnými lanovými 

závěsy. 

o Spojovací most 

Spojovací most má příhradovou konstrukci. Ta je jednou částí uloţena na 

čepu umístěném ve spodní části věţe horní stavby zakladače v kulovém loţisku a 

druhá jeho část je podepřena vyrovnávacím vozíkem na podvozku SM. 

o Podvozek spojovacího mostu 

Podvozek spojovacího mostu je tvořen housenicovým podvozkem s pevným 

rámem. Podvozek má dvě housenice s pohony. Na podvozku je usazena kulová 

dráha o Ф 3m, na níţ leţí otočná část vozu, kterou je podepřen spojovací most. 

o Dopravní linka 

Dopravní linku tvoří spojovací a výloţníkový pás šíře 2000 mm se třemi 

prašnými pásy šíře 2200 mm. [7] 



 Lubomír Donát : Posuzování ţivotnosti provozního nasazení velkostrojů  

2012 15 

5 Technický stav velkostrojů ve vztahu k předpokládané 

době těţby lomu 

Z hlediska bezpečného provozování velkostroje je důleţitý stav ocelové 

konstrukce stroje, hlavních celků, kulové dráhy, pohonných jednotek, lan  

a bezpečnostních prvků majících vliv na stabilitu stroje a jeho bezpečnost.  

5.1 Kolesové rýpadlo KU 800.7/K75 

 Důleţité mezníky v provozu stroje: 

1982 montáţ nové špičky s periferním pohonem komorového kolesa  

1988 montáţ dvourotorového kruhadla  

1989 výměna kulové dráhy  

1990 montáţ děleného předního závěsu  

1992 1. GO - bezkomorové koleso, nové dvourotorové kruhadlo  

2001 výměna kulové dráhy  

2004 2. GO - nový řídicí systém a jednorotorové kruhadlo  

2010 výměna kulové dráhy a lan předního závěsu  

 Stávající technický stav 

o Stav ocelové konstrukce stroje 

Z prohlídky stroje a z podrobné prohlídky OK lze konstatovat, ţe na hlavní 

OK se nevyskytují závaţné závady. Deformace a trhliny se objevují na chodidlech 

a na spodní stavbě. Zjištěné závady nemají vliv na provozuschopnost stroje. [17] 

Protokol o podrobné kontrolní prohlídce ocelové konstrukce je uveden 

v příloze č. 2. 

o Stav převodovek zdvihu a výsuvu stroje 

Dle odborné roční prohlídky lze pro obě převodovky konstatovat plnou 

provozuschopnost bez výkonového omezení. 

Ţivotnost je počítána na 30 000 provozních hodin, coţ při současném 

provozu stroje vychází do roku 2018 aţ 2019.  

o Lana velkostroje 

Lana jsou v dobrém stavu. Lze předpokládat překročení lhůt pro odloţení. 

o Kulová dráha 

KD byla měněna v roce 2010 a vykazuje minimální pokles a ţádné závady. 

KD podpěrného vozu je původní, vykazuje minimální pokles a ţádné závady. 
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o Kráčení velkostroje 

Hlavní hydrogenerátory řady 1000 jsou na konci ţivotnosti. U této skupiny lze 

očekávat další problémy a náklady v řádu milionů korun. 

o Pohon kolesa 

Pouţitý pohon kolesa má dvě problémové části. Netěsnost na výstupu, která 

byla odstraněna v pololetní opravě v roce 2011, a uvolnění vstupů (změna vůlí 

mezi loţisky). Vstupy je nutno pravidelně po půl roce provozu kontrolovat  

a seřizovat. 

o Ostatní pohony  

Pohony nevykazují vady a jejich stav nemá zásadní vliv na ţivotnost stroje. 

o Bezpečnostní a pojistné zařízení stroje 

Bezpečnostní a pojistné zařízení stroje (koncové vypínače, pojistné spojky, 

zařízení hlídající stabilitu a parametry stroje) jsou na velice dobré úrovni, jeho 

údrţba a kontroly odpovídají současné úrovni poznatků. Zařízení vyhovuje 

bezpečnému provozu. [8] 

Technický stav KU 800.7/K75 je uveden v protokolu roční prohlídky strojního 

zařízení v příloze č. 3. 

5.2 Kolesové rýpadlo KU 800.13/K90 

 Důleţité mezníky v provozu stroje: 

1989 rekonstrukce -  dělený přední závěs (4 samostatné závěsy)   

1991 montáţ nové špičky s periferním pohonem kolesa  
a jednorotorového kruhadla 

1995 výměna kulové dráhy 

1998 částečná GO - úprava pohonů zdvihu, výsuvu, kabiny řidiče  
a pasů č. 1 a 2 osazením hydrospojkami a brzdami Omega   

1992 1. celková GO - bezkomorové koleso, dvourotorové kruhadlo   

2003 výměna kulové dráhy  

 Stávající technický stav 

o Stav ocelové konstrukce stroje 

Z prohlídky stroje a z podrobné prohlídky OK lze konstatovat, ţe na hlavní 

OK se nevyskytují závaţné závady. Drobné trhliny a deformace se vyskytují 

v oblasti spodní stavby a chodidel. Zjištěné závady nemají vliv na 

provozuschopnost stroje. [18] 
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o Stav převodovek zdvihu a výsuvu stroje 

Z hlediska namáhání převodovek zdvihu a výsuvu lze konstatovat,  

ţe převodovka výsuvu je více namáhaná. U převodovky výsuvu je nejhorší stav 

ozubených kol 3. stupně. Na ozubeném kole větve od motoru došlo k rozšíření 

poškození (pittingy) jiţ na všechny zuby. Poškození postupuje pomalu a zatím 

stav zubů není kritický.  

o Lana velkostroje 

Lana jsou provozuschopná a jejich stav naznačuje moţnost překročení lhůt 

pro odloţení lan. 

o Kulová dráha 

Kulová dráha byla měněna v říjnu 2003. První kulová dráha byla v provozu 

14 let, druhá se měnila po 8 letech. Na kulové dráze jsou patrná poškozená místa, 

lze předpokládat ţivotnost v rozmezí 3 aţ 4 let, kdy bude muset dojít k výměně.  

Kulová dráha malého podvozku u podpěrného vozu nevykazuje změny. 

o Kráčení velkostroje 

Rozvodovky a hlavní hydrogenerátory jsou ve vysokém stupni opotřebení.  

Lze doporučit provoz stávajícího zařízení do konce roku 2012, při delším 

provozu bude nutná celková oprava kráčení včetně válců kráčení. 

o Pohon kolesa 

V roce 2004 bylo měněno koleso a současně byla provedena oprava pohonu 

(nové pastorky, centrální kolo původní). Předpoklad ţivotnosti je 13 aţ 15 let. Lze 

předpokládat, ţe do konce ţivotnosti nebude nutná výměna.  

o Ostatní pohony 

Pohony nevykazují vady a jejich stav nemá zásadní vliv na ţivotnost stroje. 

o Bezpečnostní a pojistné zařízení stroje 

Stroj je vybaven bezpečnostními prvky jako stroj K75. Pouze pohony kolesa 

jsou osazeny hydrospojkami. Lze předpokládat bezpečný provoz. [9] 

5.3 Korečkové rýpadlo RK 5000.0/R10 

 Důleţité mezníky v provozu stroje: 

1985 montáţ turasového drtiče skrývky 

1986 výměna klecí kulové dráhy za alkamidové vloţky 

1987 výměna kruhového dopravníku, zesílení spodního vedení 
korečkového vodiče, rekonstrukce pojezdu jeřábu (zaráţky)  
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1988 výměna kulové dráhy (koule o Ф 125 mm vyměněny za koule  
o Ф 250 mm), úprava ţlabu, podloţení turasové hřídele, výměna 
kladek KD, inovace vratného kotouče  

1991 rekonstrukce stoliček kulové dráhy, rekonstrukce hydrauliky 
otáčení HS 

2003 částečná GO – rekonstrukce uzlů, montáţ konstrukce propojení 
přímých kulových drah, vyztuţení konstrukce kloubů korečkového 
vodiče, úprava a montáţ snímačů pro řízený zdvih stroje a řada 
menších 

2000 částečná GO stroje – výměna 16 ks dílů OK na roštu u válců 
zdvihu, výměna roštu podvozku o Ф 10 m, oprava korečkového 
vodiče, výměna poškozených koulí PKD a vloţek, výměna PKD 
podvozku o Ф 10 m 

2005 celková GO stroje – výměna OK spodního roštu pro začepování 
kulových pánví zdvihu včetně propojovacích stěn, oprava 
korečkového vodiče, výměna zarovnávače, výměna válců 
napínání, výměna KD, výměna kabiny řidiče stroje, kabiny řidiče 
SM, kabiny pasaře, výměna kruhového dopravníku, GO 
hydrauliky podvozku o Ф 10 m, instalace řídícího systému stroje 
od firmy ZAT 

 Stávající technický stav 

o Stav ocelové konstrukce 

Ocelová konstrukce stroje je jednou z nejdůleţitějších částí rýpadla. Prošla 

mnoha dílčími „vylepšeními a různými zesilovacími“ kůrami a neustálými opravami 

a úpravami. Opravy lze předpokládat i při dalším provozu. Kontrole OK je třeba 

v rámci stanovených prohlídek věnovat patřičnou pozornost. [19] 

o Spodní stavba rýpadla 

Po provedené GO v roce 2000 se spousta míst s trvalými vadami na OK 

odstranila a dá se říci, ţe většina odstraněných trhlin se jiţ neobjevila.  

Stav OK stroje je lepší neţ po uvedení do trvalého provozu a dílčími 

opravami jej lze udrţet v bezpečném stavu do jeho trvalého odstavení. 

o Kráčivý podvozek pod spojovacím mostem 

Do roku 2012 nevykazoval mimořádné deformace či trhliny. V roce 2012 se 

na podvozku opravila trhlina v délce cca 1,6 m. Na podvozku se vyskytují trhliny 

menšího charakteru, které jsou průběţně opravovány. Dílčími opravami jej lze 

udrţet v bezpečném stavu do jeho trvalého odstavení. 

 

 



 Lubomír Donát : Posuzování ţivotnosti provozního nasazení velkostrojů  

2012 19 

o Lana 

K ţivotnosti lan lze konstatovat, ţe kromě lana vrátku zarovnávače a lana 

pohyblivého protizávaţí nejsou s ostatními lany problémy. Kontrole lana 

zarovnávače a lana protizávaţí je třeba přiřadit zvýšenou pozornost. 

o Převodovky pohonu korečkového řetězu 

Je třeba provádět kontroly dvou slabých článků převodovek. Prvním jsou 

pera náboje, druhým uchycení příloţek výstupních kol. Lze předpokládat,  

ţe do ukončení provozu nebude potřeba tyto uzly měnit. 

o Turasová hřídel pohonu korečkového řetězu 

Uloţení hřídele v kluzných loţiscích není optimální. Dělené pánve  

se několikrát měnily a uloţení bylo pouze zahlazeno, tudíţ je tam určitá ovalita  

a průměr hřídele neodpovídá výkresovým rozměrům.  Dá se však předpokládat, 

ţe do ukončení provozu tento uzel jiţ vydrţí. Je třeba dát důraz na řádné mazání. 

o Pohon pohyblivého protizávaží 

Záběr šneku a talířového kola je v pořádku, lze očekávat bezporuchový 

provoz do konce odstavení stroje z provozu. 

o Přímé kulové dráhy 

V roce 2011 se měnila poslední přímá kulová dráha, a lze očekávat 

bezporuchový provoz tak 3 aţ 4 roky. Je to dáno tím, ţe čtyři z osmi drah se 

pouze upravovaly (frézováním horní a spodní lišty byla zvětšena mezera mezi 

lištami).  Po vyčerpání této mezery bude nutné dráhy měnit.  

o Hydraulika stroje 

V současné době je stav hydraulických systémů uspokojivý a lze očekávat 

další provoz do odstavení stroje bez větších problémů.  

o Ostatní pohony 

Zde nelze očekávat více problémů. Pohony vrátků zdvihu korečkového 

vodiče č. 1, 2 a 3 jsou tiché, pracují bez rázů. Brzdy jsou řádně seřízeny  

a nepředpokládá se na jejich údrţbu se zvýšením nákladů kromě běţné údrţby.  

o Bezpečnostní a pojistná zařízení 

Odlehčení korečkového vodiče hlídá zařízení Hottinger. Překročení 

krouticího momentu je hlídáno zařízením DAP Brno a je pravidelně dvakrát ročně 

nastavováno. Rovněţ předepnutí sloupů HS je rovněţ nastavováno ve spolupráci 

s firmou DAP. Zařízení vyhovuje bezpečnému provozu. [10] 
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5.4 KU 300.17/K73. 

 Důleţité opravy stroje: 

1985 1. celková GO stroje - nový celovahadlový podvozek, špička 
kolesa KSK, výměna kulové dráhy 

1988 výměna kolesa 

1995 montáţ skrápěcího zařízení 

2005 GO podvozků  

2006 2. celková GO - rekonstrukce na výsuvový stroj, výměna pohonu 
kolesa, nový řídicí systém Siemens - Compas, výměna lan, 
celkové obnovení protikorozních nátěrů, nové bezpečnostní prvky 

2010 výměna kulové dráhy  

 Havárie a provozní nehody 

11/1982 utrţení kabiny řidiče sesunutím zeminy z dobývaného řezu 

08/1990 proboření do starého DD - poškození řiditelné housenice  

05/1991 opětné zaboření řiditelné housenice do kříţové chodby – osa 
turasu č. 1 se dostala 2,5 m pod pracovní plošinu stroje  

04/1992 utrţení kabiny řidiče vylomením stěny uhelného řezu 

 Stávající technický stav 

o Stav ocelové konstrukce stroje 

Stav OK stroje je dobrý, během GO v roce 2006 byla provedena celková 

oprava OK.  

Při prohlídkách OK nebyly zjištěny závady ohroţující bezpečný provoz. [20]  

o Lana 

Lana jsou řádně kontrolována, mají dostatečnou ţivotnost, odkládací lhůty 

nastanou v roce 2012.  

o Převodovky 

Převodové skříně jsou řádně mazány, převody pracují bez rázů, jsou 

seřízeny a není k jejich stavu připomínek. 

o Kulová dráha 

Kulová dráha byla měněna v červnu 2010, je ve velice dobrém stavu  

bez poklesu, řádně mazána.  Do ukončení provozu není potřeba výměny. 

o Bezpečnostní a pojistná zařízení 

Všechny bezpečnostní prvky jsou kontrolovány a jsou v pořádku. [11] 



 Lubomír Donát : Posuzování ţivotnosti provozního nasazení velkostrojů  

2012 21 

5.5 KU 300.23/K82 

 Důleţité opravy stroje 

1994 celková GO - kulová dráha, pohon kolesa s hydrospojkou, 
skrápěcí zařízení 

 Havárie a provozní nehody 

11/1984 výměna levého táhla zavěšení KV (prasklina, garance) 

11/1985 roztrţení hřídele kolesa  

09/1989 ohnutá trubka špičky KV (zaklínění proplástku mezi trubku  
a koleso) 

03/1996 poţár dopravního pasu č. 1 – OK nebyla poškozena  

 Stávající technický stav 

o Stav ocelové konstrukce 

Stav OK stroje je dobrý, během GO v roce 1994 byla provedena celková 

oprava OK.  

Z podrobných prohlídek OK nevyplývají ţádné závady, které by ohroţovaly 

bezpečnost stroje. Pokud stroj bude odstaven v závěru roku 2013, není nutné 

stanovovat ţádná mimořádná opatření. [21] 

o Lana stroje 

Lana jsou řádně kontrolována, stav nevyţaduje odloţení.  V roce 2011 byla 

provedena mimořádná prohlídka lana průměru 56 mm – zavěšení nakládacího 

výloţníku. Nebyla zjištěna závada. 

o Převodovky 

Převodové skříně jsou řádně mazány, převody pracují bez rázů, jsou 

seřízeny a není k jejich stavu připomínek. 

o Kulová dráha 

Stav kulové dráhy je úměrný jejímu stáří, nevykazuje však takový rozsah 

poškození, aby muselo být přistoupeno k její výměně do ukončení provozu 

12/2013.  

o Bezpečnostní a pojistná zařízení 

Všechny bezpečnostní prvky jsou kontrolovány a jsou v pořádku. [12] 
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5.6 KU 300.S.24/K86 

 Důleţité opravy stroje 

1993 1. GO - rekonstrukce špičky kolesa dle KSK 

1999 montáţ skrápěcího zařízení 

2004 2. celková GO - oprava OK a mechanických skupin, výměna 
kulové dráhy a elektrozařízení, tyristorizace, rozběh pasových 
dopravníků pomocí softstartů, nový řídicí systém Siemens – 
Compas, nové bezpečnostní prvky DAP 

 Havárie a provozní nehody 

Nebyly. 

 Stávající technický stav 

o Stav ocelové konstrukce 

Stav OK stroje je dobrý, během GO v roce 2004 byla provedena celková 

oprava OK. [22] 

o Lana stroje 

Lana jsou řádně kontrolována, stav nevyţaduje odloţení. 

o Převodovky 

Převodové skříně jsou řádně mazány, převody pracují bez rázů, jsou 

seřízeny a není k jejich stavu připomínek. 

o Kulová dráha 

Bez zjevných závad. [13] 

o Bezpečnostní a pojistná zařízení 

Všechny bezpečnostní prvky jsou kontrolovány a jsou v pořádku. [13] 

5.7 Zakladač ZP 6600.6/Z82 

 Důleţité opravy stroje 

11/1984 výměna levého táhla zavěšení KV (prasklina, garance) 

1990 rekonstrukce pohonu výloţníkového pasu, původní převodovky 
nahrazeny převodovkami OK 1225, včetně poháněcího bubnu 
o Ф 1450 mm 

1992 výměna malého kráčivého podvozku za housenicový  

1992 1. celková GO - úprava pohonu otáčení na dvě převodové 
skříně, modernizace kráčení 
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1994   výměna kulové dráhy 

2003   2. celková GO – výměna elektrozařízení a řídicího systému 

 Stávající technický stav 

o Ocelová konstrukce 

Ocelová konstrukce zakladače je bezproblémová, aţ na některé uzly na 

kráčivém podvozku. Objevují se praskliny zejména v oblasti zhlaví, v oblasti 

uchycení šikmých válců kráčení, otočových převodovek a v podlaze kráčivého 

podvozku - disku. Tyto trhliny se při zjištění opraví a během 2 aţ 3 měsíců se opět 

obnoví. Tento stav není jenom u tohoto zakladače, ale jedná se o projektovou 

chybu v návrhu OK pouţitého u této řady zakladačů. [23] 

o Ližiny 

Bez zjevných závad. 

o Dosedací disk 

Bez zjevných závad. 

o Kráčivý podvozek 

Celkem nalezeno 10 trhlin, jako nejzávaţnější lze označit trhliny v oblasti 

zhlaví (celkem 3 trhliny v délkách 100, 120 a 150 mm). Ostatní se týkají podruţné 

pomocné konstrukce (např. rám dveří, stropní plech, ochoz, apod.) 

V oblasti otočových převodovek jsou čtyři trhliny dlouhé 150 aţ 300 mm. 

Jako nejzásadnější je vyhodnocena 30 mm dlouhá trhlina ve spodní pásnici zhlaví. 

o Horní stavba 

Jedná se pouze o odlupující se nátěry, naraţený profil lávky a koroze 

v konstrukčních kapsách. 

o Vykládací výložník 

Jedná se pouze o deformované a naraţené výztuhy od girland  

a od těţeného materiálu. 

o Rameno protizávaží 

Bez zjevných závad. 

o Spojovací most 

Jedná se pouze o obroušené plošky od vyjetého pasu a naraţené diagonály. 

o Podvozek pod spojovacím mostem 

Jedna trhlina dlouhá 15 mm v horní desce nosiče housenic. 
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o Hydraulika a kráčivé podvozky 

Hydraulika kráčivého podvozku je spolehlivá a po modernizaci a instalaci 

nového řídicího systému pracuje bez problému. Hydraulický systém je bez 

netěsností. Hydraulické válce byly měněny za repasované v roce 2003. Naměřená 

vůle v kloubech je v rozmezí 6 aţ 8 mm. Lze předpokládat, ţe do ukončení 

provozu nebude zapotřebí kulová loţiska měnit. 

o Kulová dráha 

Kulová dráha zakladače je provozována od října 1992. Při kontrole kulové 

dráhy při GO v roce 2003 bylo po zvednutí HS provedeno podrobné proměření 

projetí horního a spodního krouţku KD a klecí. Stav opotřebení KD (14,9 mm) 

odpovídá cca 55 % povolené hodnoty opotřebení. Posledním měřením 

mechanikem stroje bylo prokázáno, ţe stav KD se zhoršuje pozvolna a je 

předpoklad, ţe do ukončení provozu nebude zapotřebí kulovou dráhu měnit. 

o Nosná lana zakladače a pásnice 

Nosná lana závěsů výloţníku byla měněna při GO v roce 1992  

a při doporučené odkládací lhůtě 24 let by měla být provozována aţ do roku 2016. 

Lano zdvihu výloţníku bylo měněno během GO v roce 2003  

a při doporučené odkládací lhůtě 12 let by mělo být odloţeno v roce 2015. 

Vzhledem k nálezu z mimořádné prohlídky lan (16. 7. 2010), během níţ nebyly 

zaznamenány ţádné vady, lze předpokládat, ţe do roku 2016 můţe být zakladač 

bezpečně provozován bez výměny lan. Uloţení lanových kladek po provedených 

úpravách kluzných pouzder je uloţení funkční a v pořádku. 

Na pásnicích zakladače nebyly objeveny ţádné váţné vady, bylo by vhodné 

obnovit jejich nátěr. 

o Pohony 

 Pohon zdvihu nakládacího výloţníku 

Při poslední kontrole vykazoval záběr šneku a talířového kola 60 % s tím,  

ţe od levé strany pokračuje do prostředku kola a plynule k pravému okraji. Plocha 

záběru čistá bez známek zadírání či nálepů. V patě zubu je malá hranka. Olej 

v převodovce čistý.  

 Pohon spojovacího mostu 

Pracuje bez rázů a vibrací, brzdy jsou řádně seřízeny. 

 Pohony pásových dopravníků 

Od provedené GO zakladače jsou na velice dobré úrovni a v dobrém 

technickém stavu. [14] 
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5.8 Zakladač ZP 6600.9/Z84 

 Důleţité opravy stroje 

1992  rekonstrukce pohonu výloţníkového pasu, původní převodovky 
nahrazeny převodovkami OK 1225, včetně poháněcího bubnu 
o Ф 1450 mm, výměna kráčivého podvozku za housenicový  

1994  částečná GO 

2000  částečná GO 

2005  celková GO - oprava OK (výměna pásnice), kompletní výměna 
elelektrozařízení s novým řídicím systémem 

 Stávající technický stav 

o Ocelová konstrukce 

Obecně platí to, co je napsáno v úvodu ZP/Z82. [24] 

o Ližiny 

Bez zjevných závad. 

o Dosedací disk 

Bez zjevných závad. 

o Kráčivý podvozek 

Bez zjevných závad. 

o Horní stavba 

Pouze na třech místech se vyskytuje koroze. 

o Vykládací výložník 

Na třech místech se vyskytuje vydřená dráţka od girlandových válečků  

a v jednom místě naraţená vzpěra. 

o Rameno protizávaží 

Vyskytuje se koroze na přírubě. 

o Spojovací most 

Odlupování ochranného nátěru, na dvou místech naraţená šikmá vzpěra, 

vydřené plošky od gumového pásu. 

o Podvozek pod spojovacím mostem  

Bez zjevných závad. 
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o Hydraulika a kráčivé podvozky 

Hydraulika je v dobrém stavu, systémy těsné, funkční. Nad rámec původního 

provedení je do hydraulického obvodu namontováno pomocné čerpadlo  

pro přizvedávání liţin, tak aby nemusel být startován celý hydraulický okruh. 

Jedná se o schválenou místní úpravu zakladače zpracovanou mechanikem stroje. 

Naměřená vůle v začepování válců do liţiny je v rozmezí 2 – 4 mm. Lze 

předpokládat, ţe do ukončení provozu nebude zapotřebí kulová loţiska měnit. 

o Kulová dráha 

Kulová dráha není v dobrém stavu, jelikoţ během provozu došlo k zaklínění 

klecí koulí a při odstraňování této závady musely být tři koule vypáleny. Definitivní 

oprava bude provedena při odstávce v roce 2012.  

o Nosná lana zakladače a pásnice 

Všechna kotevní lana zakladače byla měněna v roce 1994, nic nenasvědčuje 

potřebě jejich předčasného odloţení. Předpokládaná doba odloţení je  

v říjnu 2018. Lana zdvihu výloţníkového pasu byla naposledy poloţena v GO 

v roce 2005, předpokládaná odkládací lhůta je v listopadu 2017. 

Odbornou prohlídkou a nedestruktivní kontrolou vetknutí pásnic do OK 

protizávaţí nebyly zjištěny ţádné vady.   

o Pohony 

 Pohon zdvihu nakládacího výloţníku 

Převodovka těsní. Šnekový převod má dobrý zubový záběr. Pohon 

nevykazuje vibrace ani hluk. Brzdy jsou řádně seřízeny.  

 Pohon spojovacího mostu 

Nevykazuje rázy ani vibrace. Brzdy jsou řádně seřízeny. 

 Pohony pásových dopravníků 

Pohony pracují bez rázů s minimálními vibracemi. Brzdy jsou řádně seřízeny.  

o Podpěrný vůz 

Na pohyblivých částech PV nebyly shledány ţádné závady, podvozková část 

vozu bez zjevných závad. 

o Pojistné a bezpečnostní zařízení 

Vizuální prohlídkou a funkčním odzkoušením nebylo zjištěno závad. [15] 
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5.9 Zakladač ZP 6600.19/Z95 

 Důleţité opravy stroje 

1996  rekonstrukce pohonu výloţníkového pasu, původní převodovky 
nahrazeny převodovkami OK 1225, včetně poháněcího bubnu 
o Ф 1450 mm, výměna kulové dráhy 

1998  výměna malého kráčivého podvozku za housenicový  

1998  celková GO - úprava pohonu otáčení na dvě převodové skříně 

 Stávající technický stav 

o Ocelová konstrukce 

Obecně platí to, co je napsáno v úvodu ZP/Z82. [25] 

o Ližiny 

Stěna liţiny pod ramenem protizávaţí je naraţená. 

o Dosedací disk 

Bez zjevných závad. 

o Kráčivý podvozek 

Osm obnovených trhlin v délce 50 aţ 300 mm. V prostoru otočových 

převodovek se jedná o čtyři trhliny v délce 90 aţ 250 mm. 

o Horní stavba 

Na celkem čtyřech místech se odlupuje nátěr. 

o Vykládací výložník 

Bez zjevných závad. 

o Rameno protizávaží 

Na jednom místě je zkorodovaný profil (pouze povrchová rez). Jeden 

horizontálně prohnutý nosník. 

o Spojovací most 

Na konstrukci SM byly nalezeny tři naraţené profily a prohnutá trubka. 

o Podvozek pod spojovacím mostem 

Výskyt trhliny ve spodní desce nosiče housenic v délce cca 20 mm. 
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o Hydraulika a kráčivé podvozky 

Hydraulika je v dobrém stavu. Do řídicího systému je zavedeno automatické 

pozvedávání liţin při těţbě stroje. V roce 2004 byla provedena kompletní výměna 

všech kloubových loţisek hydraulických válců kráčení, vůle je minimální. 

o Kulová dráha a otáčení horní stavby 

Kulová dráha je provozována od listopadu 1996. Dle prováděných 

pravidelných měření je hodnota jejího opotřebení 11,9 mm, coţ odpovídá  

cca 40 % povolené hodnoty. 

Mechanismus otáčení HS je dobře ustaven, záběr pastorku s otočovým 

věncem je téměř optimální. Otočové převodovky nevykazují závady.  

o Nosná lana zakladače a pásnice 

Nosná ocelová lana závěsů výloţníku jsou původní, tj. od roku 1984.  

Dle doporučené odkládací lhůty skončila jejich teoretická ţivotnost v roce 2009. 

V rámci roční prohlídky byla provedena podrobná kontrola všech kotevních lan  

a rozhodnuto o posunutí lhůty jejich odloţení do roku 2013. Lano zdvihu 

nakládacího výloţníku bylo měněno v rámci pololetní odstávky v roce 2007; stav 

lana bez závad, teoreticky ho lze provozovat do 7/2019. 

Pásnice zakladače nevykazují ţádné vady. 

o Pohony 

 Pohon zdvihu nakládacího výloţníku 

Převodová skříň nevykazuje ţádné netěsnosti, zubový záběr šnekového a 

talířového kola je v ose. V patě zubu talířového kola nejsou patrny ţádné ostré 

hrany od záběru šneku a lze konstatovat, ţe zubový záběr je dobrý a bez známek 

zadírání. Chod pohonu je klidný.  

 Pohon spojovacího mostu 

Pracuje opět bez rázů a vibrací, brzdy jsou řádně seřízeny. 

 Pohony pásových dopravníků 

Pohony dopravních pasů stroje pracují bez rázů a vibrací, nevykazují úniky 

oleje. Brzdy jsou řádně seřízeny. 

o Podpěrný vůz 

Podpěrný vůz nevykazuje ţádné viditelné závady. 

o Pojistné a bezpečnostní zařízení 

V poslední GO v roce 1998 byl na zakladač nainstalován nový řídicí systém, 

do kterého jsou zapojeny výstupy z anemometru i sklonoměru a oba automaticky 

hlídány. Do systému jsou zapojeny rovněţ veškeré KV. [16] 



 Lubomír Donát : Posuzování ţivotnosti provozního nasazení velkostrojů  

2012 29 

6 Doporučení a závěr 

6.1 Doporučení 

Navrhované doporučení se vztahuje k předpokládané době těţby. 

 Kolesové rýpadlo KU 800.7/K75 

Plánovaná těţba velkostroje KU 800.7/K75 je do konce roku 2013. 

Je třeba věnovat pozornost stavu agregátů kráčení a mít záloţní agregát. 

Doporučuji vstupy kolesa, zejména jejich axiální vůle, dvakrát za rok seřizovat. 

Technický stav vyhovuje bezpečnému provozování a do plánovaného 

ukončení jiţ není třeba plánovat generální, případně částečnou generální opravu. 

 Kolesové rýpadlo KU 800.13/K90 

Plánovaná těţba velkostroje KU 800.13/K90 je do konce roku 2012. 

Je třeba věnovat pozornost stavu agregátů kráčení a mít záloţní agregát. 

Nelze pouţít záloţní pro obě KU 800, agregát je jiný neţ na KU 800.7K/75. 

Technický stav vyhovuje bezpečnému provozování a do plánovaného 

ukončení jiţ není třeba plánovat generální, případně částečnou generální opravu. 

 Korečkové rýpadlo RK 5000.0/R10 

Plánovaná těţba velkostroje RK 5000.0/R10 je do konce roku 2016. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu korečků a jejich břitů. 

Technický stav vyhovuje bezpečnému provozování a do plánovaného 

ukončení jiţ není třeba plánovat generální, případně částečnou generální opravu. 

 Kolesové rýpadlo KU 300.17/K73 

Plánovaná těţba velkostroje KU 300.17/K73 je do konce roku 2021. 

Technický stav vyhovuje bezpečnému provozování a do plánovaného 

ukončení jiţ není třeba plánovat generální, případně částečnou generální opravu. 

 Kolesové rýpadlo KU 300.23/K82 

Plánovaná těţba velkostroje KU 300.17/K73 je do konce roku 2013. 

Technický stav vyhovuje bezpečnému provozování a do plánovaného 

ukončení jiţ není třeba plánovat generální, případně částečnou generální opravu. 

 Kolesové rýpadlo KU 300.24/K86 

Plánovaná těţba velkostroje KU 300.247/K86 je do konce roku 2021. 
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Technický stav vyhovuje bezpečnému provozování a do plánovaného 

ukončení jiţ není třeba plánovat generální, případně částečnou generální opravu. 

 Zakladač ZP 6600.6/Z82 

Plánovaný provoz velkostroje ZP 6600.6/Z82 je do konce roku 2013. 

Technický stav vyhovuje bezpečnému provozování a do plánovaného 

ukončení jiţ není třeba plánovat generální, případně částečnou generální opravu. 

 Zakladač ZP 6600.9/Z84 

Plánovaný provoz velkostroje ZP 6600.6/Z82 je do konce roku 2016. 

OK zakladače je v dobrém stavu. Kulová dráha bude opravena v roce 2012. 

Technický stav vyhovuje bezpečnému provozování a do plánovaného 

ukončení jiţ není třeba plánovat generální, případně částečnou generální opravu. 

 Zakladač ZP 6600.19/Z95 

Plánovaný provoz velkostroje ZP 6600.6/Z82 je do konce roku 2012. 

Technický stav vyhovuje bezpečnému provozování a do plánovaného 

ukončení jiţ není třeba plánovat generální, případně částečnou generální opravu.  

6.2 Závěr 

Posuzované velkostroje jsou hlavními činiteli pro dosaţení plánovaných 

výkonů a k zajištění poţadované těţby. Podle zjištěného technického stavu 

nepředpokládám do plánovaného ukončení jejich těţby potřebu větších oprav 

kromě plánovaných oprav preventivních, čtvrtletních, pololetních, případně 

ročních. Není třeba plánovat generální ani částečnou generální opravu. 

Původní koncepční záměry vycházely z plánu plynulého přechodu těţby 

lokality ČSA do dalších etap. Tyto záměry jsou v současné době vzhledem  

k nedořešené otázce energetické koncepce, a tím i k potřebám vyuţití hnědého 

uhlí za limity, ve značném časovém skluzu. V současné době jiţ nelze plynule 

přejít do tzv. II. etapy, protoţe značná část skrývkových řezů je dnes jiţ dotěţena  

do konečného tvaru. Proto, pokud dojde k přehodnocení pohledu na limity těţby  

a bude zahájen postup Lomu ČSA do tzv. II. etapy, bude to moţné pouze  

při pouţití mimořádně technicky a finančně náročných řešení. Jednotlivé těţební 

řezy by musely být zprovozňovány postupně. Částečnou eliminaci těchto 

negativních vlivů by vyřešilo výrazné navýšení celkového výkonu skrývkové 

technologie v prvních zhruba pěti letech. Tohoto výkonu by bylo moţné dosáhnout 

pouze s pomocí velkokapacitní diskontinuální technologie na několika nejvyšších 

řezech. Na řezech by pak mohla být v kombinaci s nově pořizovanou těţební 

technologií provozována, při ověření její dlouhodobé ţivotnosti a provedení 

nezbytných generálních oprav, i ta současná. 
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