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ABSTRAKT 

Tato práce popisuje základní konstrukci kráčivých podvozků velkostrojů používaných na 

povrchových dolech. Součástí této práce je také základní výpočet zatížení přímé kulové 

dráhy a zatížení hydromotoru(hydraulického válce). A jejich konstrukční návrh. S 

výkresem. 

 

Klíčová slova: kráčivý podvozek, přímá kulová dráha, hydromotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

This paper describes the basic structure of the walking surface mining machines the 

bogies used in mines.Part of this work is also basic calculation of load direct spherical 

track and load hydromotoru (hydraulic cylinders).And their design.With the drawing.  

 

 Keywords: walking gear, direct a globular, injection. 
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Seznam použitých značek 

Značka   Jednotka Význam 

a  m • s-2  Zrychlení 
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D  m  Průměr válce PČH 

d  m  Průměr pístnice PČH 

E  MPa  Modul pružnosti oceli 

h  m  Výška 
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FT  N  Tažná síla v housenicovém pásu 

Ft  N  Třecí síla ližiny 

FV  N  Zatěžující síla na kolejnici 

FZ  N  Zatěžující síla od hmotnosti stroje 

i  m  Poloměr setrvačnosti plochy průřezu  

J  m4  Moment setrvačnosti plochy průřezu pístnice k ose souměrnosti 

k  -  Koeficient bezpečnosti 

L  m  Délka 

lred  m  Redukovaná délka pro výpočet vzpěru 

M  kg  Hmotnost 

M1  kg  Hmotnost 

P1  MPa  Tlak na vstupu do PČH 

p2  MPa  Tlak na výstupu do PČH 

pmax  MPa  Tlak na vstupu do PČH 

pS  MPa  Měrný tlak na podložku od spodní stavby 

pSL  MPa  Měrný tlak na podložku od podvozku 

Re  MPa  Mez kluzu oceli 

Rm  MPa  Mez pevnosti v tahu oceli 

r  m  Poloměr 

r1  m  Poloměr 

r2  m  Poloměr 

Sd  m2  Plocha průřezu pístnice horizontálního PČH 

SP  m2  Dosedací plocha podvozku 

SSS  m2  Dosedací plocha spodní stavby 

S1  m2  Plocha pístu PČH 

S2  m2  Plocha pístu PČH 

s1  m  Tloušťka stěny válce 

s2  m  Tloušťka dna válce 
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  Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka               Význam 

 

DB   Doly Bílina 

DNT   Doly Nástup Tušimice 

SHR                         Severočeský hnědouhelný revýr 

K 650   Kompaktní kolesové rýpadlo na housenicovém podvozku 

K 800   Kolesové rýpadlo na housenicovém podvozku 

K 2000  Kolesové rýpadlo na housenicovém podvozku 

K 10000  Kolesové rýpadlo na kráčivém podvozku 

KK 1300  Kolesové rýpadlo na housenicovém podvozku 

KSS   Kolesový skládkový stroj na kolejovém podvozku 

KU 300  Kolesové rýpadlo na housenicovém podvozku 

KU 800  Kolesové rýpadlo na kráčivém podvozku 

PČH   Přímočarý hydromotor 

RK 5000  Korečkové rýpadlo na kráčivém podvozku 

SChRs 1320  Kolesové rýpadlo na housenicovém podvozku 

SChRs 1550  Kolesové rýpadlo na housenicovém podvozku 

SChRs 4600  Kolesové rýpadlo na housenicovém podvozku 

USS   Univerzální skládkový stroj na kolejovém podvozku 

USSK   Univerzální skládkový stroj kolesový na kolejovém podvozku 

VUS   Vršanská uhelná společnost 

ZP 2500  Zakladač pásový na kráčivém podvozku 

ZP 3500  Zakladač pásový na kráčivém podvozku 

ZP 5500  Zakladač pásový na kráčivém podvozku 

ZP 6600  Zakladač pásový na kráčivém podvozku 
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ZPD 8000  Zakladač pásový na kráčivém podvozku 

ZPDH 6300  Zakladač pásový na housenicovém podvozku 
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I .   ÚVOD 

 

Systém povrchového dobývání je plánovitý postup provádění skrývkových, těžebních, 

doplňkových a pomocných prací, zajišťující technicko – ekonomicky efektivní vytěžení 

daného ložiska. Základní rozdíl je provádění skrývkových prací. 

Typické fáze výrobního procesu na skrývce jsou: 

 Dobývání (rýpadla) 

 Přemísťování (většinou-dálková pásová doprava-DPD) 

 Zakládání (zakladače) 

Dobývací a zakládací mechanismy patří do technologie pracující kontinualně tudíž –

nepřetržitě. 

Systém povrchového dobývání stanovuje potřebné objemy a způsoby těžby. Proto se 

dle tohoto stanovuje velikost dobývacího stroje(Rýpadla) a s návazností na objemu 

těžby i přepravy těženého materiálu a jeho skladování či zakládání (Zakladač). 

Podle velikosti stroje jak pro těžbu tak pro zakládání a druhu nasazení, povrchu, potřeby 

přemístňování a potřeby manipulovatelnosti určujeme nejvýhodnější podvozek stroje. 

 

Povrchové dobývání je systematický způsob provádění těžebních, přepravních, 

pomocných a doplňkových prací zajišťující efektivní vytěžení výhradního ložiska 

nerostné suroviny. Těžbu provádí organizace v dobývacím prostoru, který je vymezen 

na základě geologického průzkumu podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti daného 

ložiska. Hranice dobývacího prostoru na povrhu tvoří geometricky uzavřený obrazec 

s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v platném 

souřadnicovém systému. Výhradní ložiska se musí využívat hospodárně. Tím se rozumí 

dobývání, úprava a zušlechťování vydobytých nerostů dle platných pravidel, 

s přihlédnutím k dosažitelným technickým a ekonomickým možnostem, za současného 

dodržování zásad báňské technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu. 

K provádění prací vyplývajících z principu činnosti na povrchovém dole neboli lomu, se 

využívá celý komplex na sebe vzájemně navazujícího zařízení. Tento uzavřený komplex 

se nazývá technologický celek a podle teoretické výkonnosti těžby ho zařazujeme do 

čtyř možných řad. Jedním z hlavních uzlů technologického celku jsou velkostroje. Jedná 

se o kolesová nebo korečková rýpadla, popřípadě zakladače, jejichž teoretická 

výkonnost přesahuje 630 m3·h-1 sypané zeminy. Geologické a těžební podmínky na 
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povrchových dolech jsou různorodé a proto typ a parametry nasazeného velkostroje 

zásadně ovlivňují míru efektivity těžby.  

Nedílnou součástí každého velkostroje je zařízení pro jeho přesouvání. Konstrukční 

provedení pojezdového ústrojí musí být navrženo a vyrobeno v souladu se způsobem 

použití daného velkostroje. Jedná se především o požadavky na dovolené zatížení 

pracovní plošiny, zabezpečení stability, dostatečné manipulační schopnosti, stoupavost 

a rychlost pojezdu včetně účinného brzdění 

 

Obecné požadavky kladené na podvozky velkostrojů 

 

Tyto požadavky lze rozdělit do třech základních pohledů: 

Druh technologického procesu velkostroje – podvozek musí vycházet z toho, zda se 

jedná o rýpadlo, zakladač nebo kolesový nakladač. U rýpadel je zapotřebí rozlišit 

způsob a rozsah dobývání, zda jde o těžbu v bloku nebo dobývání frontálním způsobem. 

U zakladačů je to způsob tvorby zakládacího procesu.  

Charakteristika pojezdové plošiny – ve vztahu k tomuto požadavku musí provedení a 

konstrukce podvozku respektovat dovolený měrný tlak na podložku, musí být schopen 

požadované stoupavosti, zabezpečení stability stroje a to za jakýchkoliv klimatických 

podmínek.  

Rychlost a četnost přemísťování – podvozek musí disponovat dostatečnou pracovní i 

transportní rychlostí při plynulém rozběhu a brzdění. Podvozek dále zabezpečuje 

požadovanou přesnost přemístění. 

 

Konstrukční požadavky na provedení pojezdového ústrojí velkostroje. 

 

Z výše uvedených pohledů lze podrobněji definovat požadavky na konstrukci a 

provedení zařízení pro přesun daného velkostroje. Cílem těchto požadavků je zajištění 

bezpečného, spolehlivého a po všech stránkách efektivního využití podvozku. 

Stabilita stroje, pro jejíž zabezpečení je rozhodující rozložení opěrných bodů, které 

jsou tvořeny připojovacím členem podvozku ke spodní stavbě. Stabilita je potom dána 

závislostí na hmotnosti a rozměrech jednotlivých dílů stroje za stávajícího zachování 

váhových poměrů protilehlých částí ve vztahu k poloze těžiště. Zajištění stability platí pro 
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každou polohu stroje ve smyslu příčného a podélného náklonu, za současného 

respektování vlivů způsobených klimatickými podmínkami. 

 

Dovolený měrný tlak na pojezdovou plošinu je určen poměrem hmotnosti k velikosti 

kontaktní plochy podvozku s podložkou. Na povrchových dolech se únosnost pojezdové 

plošiny pohybuje v rozmezí zhruba 0,1 ÷ 0,3 MPa. Únosnost může být v některých 

lokalitách narušena vlivem pozůstatků hlubinné těžby prováděné v uplynulém období. 

Překročení dovoleného měrného tlaku na pojezdovou pláň by mohlo být zdrojem 

porušení stability stroje. 

 

Dostatečné manipulační schopnosti v závislosti na technologickém procesu 

velkostroje jsou dalším důležitým kritériem při výběru typu pojezdového ústrojí. Rozsah 

parametrů konstrukce podvozku, které umožňují změnu směru přemísťování stroje, hrají 

důležitou roli při transportech, manipulacích a přestavbách těžební technologie. 

Rozdílné konstrukční provedení kráčivých podvozků má dopad na odlišné způsoby 

provedení změny směru pohybu. U housenicových podvozků je kladen důraz na velikost 

poloměru zatáčení. V souvislosti s manipulačními schopnostmi nelze opomenout 

zajištění dostatečně rychlého a bezpečného přesouvání v dovolených příčných i 

podélných sklonech. Význam tohoto požadavku spočívá ve využití minimálního 

pojezdového prostoru pro manipulace se strojem.  

 

Požadovaná přesnost přemístění je důležitým faktorem zejména u bezvýsuvových 

kolesových rýpadel. Tloušťka odebírané třísky je u těchto typů rýpadel určována 

pojezdem. Trendem moderní doby v oblasti dobývacích strojů jsou právě bezvýsuvová 

rýpadla na housenicovém podvozku. Nedostatečná přesnost přemístění stroje může být 

zdrojem nežádoucího zatížení ocelové konstrukce, nebo prodlužování manipulačních 

časů. 

 

Spolehlivost brzdění je dalším hlediskem určujícím přesnost přemístění stroje. Brzdění 

je nedílnou součástí pohonu pojezdu. Zastavuje pohon při standardním ukončení 

pojezdu a zároveň se podílí na zamezení nežádoucích pohybů například při zapůsobení 

koncových vypínačů, nebo pojistného zařízení omezujícího parametry daného pohybu.  
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Potřebná pracovní i transportní rychlost ovlivňuje časové a výkonové využití stroje. 

Nízká pracovní rychlost pojezdu vede ke ztrátě kontinuity těžby v úseku volby 

následující třísky. Ve fázi, kdy nastává dotěžení stávající třísky a zároveň najetí do třísky 

nové, dochází jednak k srpkovité ztrátě, kterou lze částečně eliminovat způsobem těžby 

a dále ke ztrátě související se změnou směru pohybu vyvolanou plynulým brzděním a 

následným rozjezdem do opačného směru. Četnost výskytu těchto manipulací výrazně 

ovlivňuje výkonové využití stroje.  Co se týká transportních manipulací velkostroje, lze 

většinu z nich zařadit do neprovozních časů. Je tedy důležité, aby pohon podvozku 

disponoval dostatečným výkonem a pracovní i transportní manipulace proběhla v co 

nejkratším čase. 

 

Plynulost rozběhu a brzdění ovlivňuje dimenzování ocelové konstrukce velkostroje. 

Velkostroje jsou zařízení o vysoké hmotnosti a z pohledu setrvačnosti ocelové 

konstrukce je nežádoucí, aby docházelo k prudkému nárůstu zrychlení pojezdu. 

 

Síly působící na podvozek 

Podvozek velkostroje zajišťuje přemístění stroje za současného přenosu hmotnosti a 

všech existujících vnějších i vnitřních sil na pojezdovou plošinu. Vnější síly jsou síly, jež 

mění velikost, směr a polohu vůči vyšetřované části stroje. Jedná se o odpory pojezdu, 

které jsou dány systémem podvozku, únosností pojezdové pláně a klimatickými 

podmínkami.  

Jednou z vnějších sil je působení větru, jehož rychlost se měří anemometrem. Při 

rychlostech větru dosahujících 17 m·s-1 a vyšší, musí být přerušen provoz a musí dojít k 

zabezpečenému ustavení stroje tak, aby osa stroje korespondovala s převládajícím 

směrem větru a stroj skýtal co nejmenší plochu odporu. 

Další vnější silou je působení nahromaděného spadu těženého materiálu nebo ulpělého 

sněhu. Významnou vnější sílou je odpor vyvozený rypným orgánem. Proti překročení 

těchto sil je každý velkostroj vybaven řadou pojistných zařízení. 

Vnitřní síly vyvozené na podvozek jsou dané kinematikou navazujících skupin stroje a 

zároveň zatížením od přepravovaného materiálu. 

V dnešní době mají podvozky velkostrojů různé konstrukční provedení, ale v zásadě je 

lze rozdělit na čtyři základní. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST    -  Podvozky 

 

 

1. Druhy podvozků velkostrojů: 

 

a) kolejové – u zakladačů a korečkových rýpadel , pracují v cyklické technologii 

(kulové čepy na nosníkách pojezdu) 

 

 
 

Obr.1 USSK – univerzální skládkový stroj kolesový, s kolejovým podvozkem 

Používaný na překladišti a depu uhlí před třídírnou na dolech Bílina.Tento univerzální 

stroj nabýrá kolesem depovaný materiál(uhlí),ale zároveň ho depuje jako 

zakladač.Pohyb stroje je na kolejovém podvozku a popojíždí přímo s pásovým 

dopravníkem (PD). 
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b) housenicové – staticky určité tříbodové uložení při použití tří nebo čtyř 

jednoduchých housenic (pásů).  Při větší hmotnosti velkostrojů se používá 

zdvojených i vícenásobných housenic pro docílení požadovaného měrného tlaku.       

              
            

          
 

V podmínkách současných povrchových dolů se ukazuje, že nejvhodnější 

konstrukce dobývacích strojů jsou rýpadla bez výsuvu kolesového výložníku. 

Technologie dobývání v bloku bezvýsuvovým rýpadlem zákonitě vede k použití 

housenicového podvozku. Housenicový podvozek je řešen vahadlovým 

systémem jako sestava dvou, tří, šesti a někdy i dvanácti nosičů housenic 

uspořádaných do takového tvaru, který zajišťuje stabilitu stroje při těžbě i 

transportu.  Použití housenicových podvozků přináší celou řadu výhod, jako jsou 

například: 

 

 Pohyb přímo po pojezdové plošině – odpadá výstavba kolejiště 

 Možnost pohybu po nerovnostech 

 Nižší nároky na únosnost pracovní plošiny bez rizika narušení stability stroje 

 Větší stoupavost než u kolejového podvozku 

 Výrazně lepší pohybové možnosti včetně jízdy do oblouku s menším poloměrem 

 Menší vliv setrvačných hmot vzhledem k vysokým jízdním odporům 

 

 

 

Přestože se v poslední době jeví housenicový podvozek jako nejvýhodnější 

konstrukční řešení zařízení pro přemísťování velkostroje, jeho použití přináší i 

nevýhody: 

 

 Aplikace mohutných a výkonných pohonných jednotek pro překonání velkých 

jízdních odporů 

 Velká provozní hmotnost, která může tvořit až 1/3 celkové hmotnosti stroje a 

výrazně ovlivňuje jeho výrobní cenu 

 Vysoké nároky na kvalitu výrobních materiálů 

 Nebezpečí skluzu při pohybu v příčném sklonu 

 Snížené pohybové schopnosti při boření v terénu s nižší únosností pojezdové 

plošiny 

Ve své podstatě je housenicový podvozek složen ze dvou nebo více housenic. 

V závislosti na typu a použití stroje se liší i jejich samotné konstrukční provedení. 

V zásadě však bude každá housenice sestavena ze základních dílů a to z nosiče 

housenice, turasového kola, pohonu, napínacího kola, systému vahadel, pojezdových 

kol, podpěrných kladek, housenicového pásu a příslušenství. 
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Obr.2 housenicový podvozek na DB  K 2000 

 

Nosič housenice je část ocelové konstrukce připojená kloubovým spojením ke 

spodní stavbě, která nese ostatní prvky potřebné k zajištění funkčnosti. Obvykle se 

jedná o uzavřený vyztužený krabicový nosník svařený z tlustých ocelových plechů. 

Pokud se jedná o housenici párovou, která není bezprostředně připojena ke spodní 

stavbě je v místě začepování do příčníků opatřena vevařeným odlitým nábojem. 

 

Turasové kolo je umístěno na jednom z konců nosiče housenic. Provedení uložení 

je v převážné většině konstruováno pomocí hřídele s kluznými ložisky.  Obvod 

turasového kola je natvarován tak, by zapadal do stření části housenicových článků 

z důvodů přenosu krouticího momentu.  Zapadající výstupky turasu jsou buďto součástí 

samotného tvaru kola, nebo je jeho obvod opatřen vyměnitelnými zuby, což zaručuje 

lepší možnosti opravy při dosažení velkého opotřebení. 
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Obr. 3 - Různá provedení konstrukce turasového kola 

Pohon housenice je tvořen převodovkou s elektromotorem a brzdou. Převodovky 

mohou být různé konstrukce, například s kuželočelním vstupem, planetové nebo 

šnekoplanetové. Převodovka je svou výstupní hřídelí za účelem přenosu krouticího 

momentu napojena na turasové kolo, které dále pohání housenicový pás. Způsob 

napojení může být opět rozličný. Motor je připojen k převodovce spojkou, jejíž součástí 

je kotouč nebo buben brzdy. U moderních pohonů se jedná z důvodů plynulé regulace 

rychlosti pojezdu o frekvenčně řízený nízkonapěťový asynchronní motor s kotvou 

nakrátko, který bývá opatřen ventilátorem chlazení se samostatným pohonem. 

Napínací kolo udržuje doporučené napnutí housenicového pásu. Jedná se o volně 

unášené kolo. Jeho hřídel je uložen v kamenech, které mají na nosiči housenice vedení 

posuvné ve směru osy pojezdu. Posun těchto kamenů je zajištěn prostřednictvím 

hydraulických válců, kde každý válec působí na jeden konec hřídele kola. Konečná 

poloha napínacího kola je aretována pomocí šroubů. 
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Na obr. 4 je jedna z housenic podvozku rýpadla KK 1300, kde je viditelný nosič 

housenice, turasové kolo, pohon, napínací kolo, systém vahadel, pojezdová kola, 

podpěrné kladky, housenicový pás, kabelový rozvod a kryty. 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Housenice podvozku rýpadla KK 1300 
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Průběh tahu v housenicovém pásu je znázorněn na obr. 5. V první části obrázku jde 

o variantu, kdy je turasové kolo ve směru pojezdu v zadní části housenice. Spodní větev 

housenicového pásu ležící na pojezdové plošině je zatížena tahem, kdežto horní větev 

položená na podpěrných kladkách je tlačena směrem k napínacímu kolu. Ve druhé části 

obrázku jde o variantu opačnou. Turasové kolo je ve směru pojezdu v přední části 

housenice, horní větev je tažena a spodní tlačena. 

 

 

 

Obr. 5 – Průběh tahu v housenicovém pásu 

 

Na housenicový pás působí celá řada jízdních odporů W i. Hnacím turasem je tedy 

nutné vyvodit takový tah v housenicovém pásu, který všechny tyto odpory překoná. Pro 

výslednou tažnou sílu platí vztah: 

 

   ∑  

 

   

  [ ]                                                                                                                                          
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∑                        [ ]                                                                             

 

 

 Wa – Odpor ze zrychlení při pojezdu  

 Wv – Valivý odpor při přímé jízdě  

 Wp – Pasivní vnitřní odpory podvozku  

 Wo – Odpor při jízdě obloukem  

 Ws – Odpor při jízdě do svahu  

 Wr – Odpor větru  

 

Systémy housenicových podvozků 

Systém housenicového podvozku je pojem, kterým je specifikováno obecné schéma 

uspořádání housenic dané jejich počtem a pozicí – viz obr. 6. Typ housenicového 

podvozku je potom vlastní konstrukční provedení. Jedná se o tvar, počet a sestavení 

podpěrných kladek, pojezdových kol, turasů, napínání, článku housenicového pásu, 

provedení nosiče housenice a jeho uložení resp. připojení ke spodní stavbě.  

 



20 
 

 

Obr. 6 - Systémy housenicových podvozků 

 

 

c) kolejově-kráčivé –využití pouze SSSR (Rusko) 

 

d) kráčivé – různé systémy kráčení(systém sunutí ,  přímé kulové dráhy , válečkový 

rošt). 
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Obr. 7 Kráčivý podvozek KU 800 

2. Kráčivé podvozky velkostrojů. 

 

U kráčivých podvozků  je řízení dáno konstrukcí podvozku , kdy velkostroj se řídí 

změnou směru chodu šlapadel (ližin) například u KU 800 , či natočením  vrchní stavby 

např. ZP 2 000 , ZP 6 600 , či posunem po přímých kulových drahách např. RK 5 000, 

ZP 10 000 , K 10 000 , ZPD 8 000 , ZPD 13 000. 

Kráčivé podvozky se vyznačují malou náročností na energetickou náročnost pohonu. 

Jelikož se stroj nejprve nadlehčí a potom se sune. Směr sunutí je závislý na otáčivém 

středovém věnci, nebo na směru otočení horní stavby. Záleží na konstrukci kráčivého 

podvozku. 

Na celé řadě velkostrojů provozovaných v současné době na povrchových dolech se 

jako zařízení pro přemísťování využívá kráčivý podvozek. Přesto že jsou známé 

mechanické systémy kráčivých podvozků jako je kráčivé zařízení s výstředníky, kráčivé 

zařízení s klikovým mechanismem, vahadlové zařízení na kráčení a kráčivé zařízení 

anglické firmy Ransomes & Rapier, pro přesun velkostrojů se využívá výhradně systémů 

hydraulických. Mechanické systémy našli své uplatnění především u lopatových rýpadel.  

Kráčivý podvozek je sestava vnější a vnitřní opěry, nebo opěrné části spodní stavby a 

připojených pohyblivých chodidel. Jednotlivé části opatřené mechanismem umožňujícím 

vzájemný pohyb pomocí hydrauliky ve výsledku zajišťují pohyb stroje. 
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Kráčivý podvozek má své nesporné výhody, mezi které patří: 

 

• Nízký měrný tlak na pojezdovou plošinu vlivem velké dosedací plochy podvozku 

• Nízká stavební výška podvozku pozitivně ovlivňuje stabilitu stroje 

• Relativně malá konstrukční hmotnost 

• Velké manipulační schopnosti  

 

 

 

Nevýhody kráčivého podvozku: 

 

• Větší konstrukční složitost než u podvozků housenicových 

• Vyšší energetické nároky na provoz 

• Výrazné zvýšení teploty tlakového oleje při transportech na velké vzdálenosti 

• Nízká transportní rychlost 

 

Velkostroje nasazené na povrchových dolech v české republice využívají čtyři systémy 

hydraulických kráčivých podvozků. Každý z těchto systémů má své specifické vlastnosti. 

Jejich konstrukční provedení a kinematika pohybu určuje rozsah manipulačních 

schopností. Jedná se o hydraulické systémy kráčivého podvozku: 

 

• Kráčivý podvozek se čtyřmi přímočarými hydromotory 

• Kráčivý podvozek se dvěma přímočarými hydromotory do V 

• Kráčivý podvozek s vnitřní a vnější opěrou 

• Kráčivý podvozek s vnějšími prstenci 
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i) Kráčivé podvozky s přímou kulovou drahou. 

 

U rýpadel typu RK400 a RK5000 jsou podvozky kráčivé. Kráčivý podvozek u RK400 má 

tři zdvihové válce (přímočaré hydromotory) a jeden posuvný válec. Směrování se 

provádí natáčením celého roznášecího roštu při zvednuté vnitřní pod pěře. Otáčení je 

možno kluzným ložiskem točnice. Pro zmenšení sil pro směrování je v okamžiku 

směrování hmotnost roštu a podpěry odlehčována zvláštním válcem v ose rýpadla. 

Z tohoto typu podvozku byly odvozeny další typy podvozků. 

 

 

 

Obr. 8 -  Kráčivý podvozek s vnitřní podpěrou RK 5000 
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                           Obr. 9 - RK 400-podvozek kráčení 

 

Podvozek ZP 10 000:Zakladač ZP 10 000 má hlavní podvozek kráčivého typu 

sestávajicí z vnějšího a vnitřního kruhového prstence. Posun prstenců se provádí po 

přímých kulových drahách hydraulicky , v rovinách na sebe kolmých . Spojení prstenců 

je provedeno pomocí speciálně upravených kulových čepů. Tento systém kráčení je 

ještě použit u ZP 10 000 , ZPD 13 000 , ZPD 8 000 a RK 5 000. Rychlost kráčení je 

dána délkou kroku , při transportu 1,2 m, při práci 0,8 m. Povolený  sklon  1 : 15 , 1:20 

,měrný tlak 0,07 Mpa . Rychlost posuvu vnějšího prstence je o ½ menší , než u vnitřního 

prstence . Průměr kulové dráhy je 16 m . Pomocný podvozek je kráčivého typu. 
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Obr. 10 - PČH Sunutí roštu vnitřní podpěry u ZPD 8 000 

 

 

Obr. 11- Vnitřní rošt  s zdvihovým PČH a středícím čepem  

 

ii)  Kráčející podvozek s válečkovým roštem 

 

Použitý na ZP 1 500 s modifikací na ZP 2 500.Výložník je usazen na kulové dráze o 

rozměru ᴓ7 m ,která je uložena na kráčivém podvozku . Kráčivý podvozek zakladače 

jehož funkce je patrna z obr . ,tvoří plášť z komolého kužele A  s vyztuženými 

základnami . V horní základně je točnice  F  s dvojitou přímou kulovou drahou E po niž 
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pojíždí rošt D  ovládaný hydraulicky a nesoucí kráčivé ústrojí podvozku . Toto ústrojí 

tvoří kruhová opěra B  spojená s roštem D  třemi svislými přímočarými hydromotory 

(válci) umístněnými ve vrcholech rovnostranného trojúhelníka . Vzpříčení zabraňují dva 

svislé čepy . Na opěře B jsou umístěna čerpadla hydromotorů . Točnice umožňuje při 

zvednuté opěře  B  libovolně natočit přímou kulovou dráhu určující směr kráčení .  

 

 

Obr. 12 – Schéma kráčení podvozku s vnější a vnitřní opěrou  

1 – Zvednutí vnější opěry (stroje), 2 – sunutí vnější opěry, 3 – spuštění vnější opěry,         

4 – zvednutí vnitřní opěry, 5 – sunutí vnitřní opěry zakončené jejím spuštěním 

 

 

 

iii) Podvozky kráčivých zakladačů 

 

U většiny dnes používaných kráčivých podvozků v povrchových dolech se používají tzv. 

suvné kráčivé podvozky, které jsou jednodušší než ostatní systémy a zejména 
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energeticky výhodnější (stroj není při kráčení nadzvedáván, pouze se odlehčuje), 

provedené funkce jsou znázorněny na obr. 

 

Obr. 13 - Kráčení ZP 5 500- 6 600 

 

Mezi kráčivé zakladače patří ZP 6 600 vznikl intenzifikací  ZP 5 000.(změna rychlosti PD 

,úpravy O.K ). Hlavní části zakladače jsou: 

a) kruhová centrální opěra s otočnou drahou. 

b) kráčivý mechanismus s ližinami. 

c) výložník zakladače s PD, vyvažovací výložník s vrátkem zdvihu výložníku a otočným 

mechanismem. 

d) pomocný podvozek buď housenicový  (pásový) nebo kráčivého typu. 

e) spojovací most s PD 
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Obr. 14 - ZP 6 600 –základní rozměry 

 

Kruhová , kulová otočná dráha umožňuje natáčet výložník o ± 120o z podélné osy . 

Spodní část otočného svršku tvoří rám-plošinu nesoucí celou hydrauliku a dvě ližiny 

kráčivého podvozku.  Je uložena na kulové otočné dráze , jejíž spodní prstenec je 

upevněn na centrální kruhové opěře , na niž spočívá zakladač . Každá ližina je ovládána 

dvěma hydraulickými válci postavenými do tvaru V, které plní funkci zdvihového a 

výsuvového přímočarého hydromotoru . Při kráčení se využívá rozdílnosti taku ve dvojici 

válců , takže ližiny se na jedné straně přizvednou a sunou po podložce . Ližiny jsou ve 

směru kráčení drženy vodítky (doutníky) upevněných na centrální opoře a ližinách . 

Zdvih ližin je omezen na pouhé odlehčení stroje , aby byl umožněn posuv bez velkých 

výkyvů . Kulová dráha umožňuje všesměrné kráčení zakladače . 

Parametry kráčení :  Rychlost               115,5 m.h-1 

                                                   Výška (max.)           1,434 m 

                                  Krok (teoretický)     1,8 m               
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Obr. 15 - ZP 6 600-ližiny při pracovním cyklu (zvednuté) 

 

 

 

 

iv) Kráčivý podvozek  KU 800 .  

 

Kráčivý podvozek je složen  z dvojice ližin připojených ke spodní stavbě rýpadla 

systémem vertikálních a horizontálních přímočarých hydromotorů (hydraulických válců) 

a vyrovnávacího zařízení . Pohyb vykonává hydrostatický mechanismus . Základním 

principem jsou dvě fáze: 

 Sunutí ližin – v této fázi rýpadlo spočívá spodní stavbou na pláni , ve 

vertikálních          válcích jsou prostory pod i nad pístem propojeny 

s plnícím tlakem a je možno s malým odporem písty zasunovat nebo 

vysunovat . Přivedením tlakové kapaliny na funkční plochy 

horizontálních válců dojde k přesunutí ližin , spočívající na pláni , do 

nové polohy . 

 Sunutí stroje – pomocí ventilů dojde k oddělení prostorů pod a nad 

pístem „ u vertikálních válců ‘’ , dojde  tak  k jejich „ ztužení ‘‘ (konstantní 

délka vysunutí pístnice) a činností horizontálních válců dojde k 

„přehoupnutí ‚‘‘ stroje do nové polohy . 
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Obr.16 -  Princip kráčení u rypadla KU 800 

    1-horizontální válce ,2-vertikální válce,3-ližiny ,4-spodní stavba 

 

 

Obr. 17 - PČH-KU 800 
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v) Výhody a nevýhody 

 

Mezi výhody těchto podvozků určitě patří nižší hmotnost ,nízké stavby (těžiště 

velkostrojů) ,malý nárok na manipulační plochu, více směrnost pohybu z místa a 

zejména pak minimální náklady na údržbu. 

Mezi nevýhody kráčivých systémů je jejich relativně větší složitost , vyšší nároky na 

energii a zejména malá přepravní rychlost způsobující velké manipulační ztráty .  

III. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Konstrukční návrh mezi kruhového kráčivého podvozku pro rýpadlo o hmotnosti 

3000 tun.  

 

 

Podle únosnosti zeminy na povrchových dolech , která se pohybuje v mezích 0,1 až 

1,35 MPa ,se musí  určit dosedací plocha podvozku. Jestli-že máme navrhnout mezi 

kruhový podvozek pro velkostroj o váze 3 000 tun. 

Budu vycházet z poznatků  již sestaveného a funkčně odzkoušeného rýpadla RK 5 000. 

Který je nasazen v lokalitě lomu dnes Litvínovské uhelné společnosti, dříve SHR-

Mostecká uhelná .a.s.(závod Armáda).  
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Obr.18  Náčrt vnitřní podpěry s posuvným roštem 

 

Vnější podpěra spodní stavby velkostroje  s vnějším průměrem 33 metrů , s vnitřním 

průměrem 27 metrů. Vnitřní podpěra s vnějším průměrem 20 metrů. Na vnitřní podpěře 

rozloženy  čtyři  zdvihové válce (přímé hydromotory) které jsou uloženy v rámech 

čtvercového tvaru na hranách uloženy v přímích kulových drahách. Přímá kulová dráha 

sestavená z osmi přímých kulových drah na vnější i na vnítřní podpěře. Každá kulová 

dráha je tvořena dvouma páry vodících kulových drah s 90 koulema o průměru 100 

mm.Celkový počet drah je osm dvou párových na vnitřní podpěře a stejně tak na vnější 

podpěře.Celkový počet samotných koulí je 1440 ks. Vystředění dvou rámů spojených 

čtyrma PČH je čtyřmy čepy uchycených uprostřed rámů.A zachycují zvednutí a 

spouštění stroje a jeho posun. Sunutí kulové dráhy  je za pomocí dvou přímých 

hydromotorů (hydraulických válců), které jsou uchyceny na vrchním i spodním rámu tak 

že jsou na sebe kolmé. 
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Sunutí stroje je po přímých kulových drahách .Jak je uvedeno na obr 19. 

 

Obr.19  Přímá kulová dráha sunutí 

Základní rozměry a nárys obou podpěr je na obrázku 20. 

 

Obr.20 Řez oběma podpěrami. 
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Obr.21 náhled na uspořádání přímých kulových drah 
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Obr.22  Kulová dráha před montáží po opravě 

 

Na přímou kulovou dráhu jsou tudíž kladené velké nároky z hlediska zvedání celého 

stroje a posunu v kulových drahách . 

 

Kinematika pohybu rýpadla. 

Pohyb rýpadla je vázán na nadzvednutí vnější podpěry čtyřma PČH. Dále na posunu 

vnítřního rámu dvěma na sobě kolmými PČH udávajících směr posunu vnější 

nadzvednuté podpěry.Po dosažení posunu na místo se spustí vnější podpěra na plochu 

a nadzvedne se vnitřní podpěra která se stejným spůsobem(posunem) dostane do 

výchozí pozice.  

Pohyb rýpadla je přerušovaný ,protože každý jeden pohyb (krok) je dán zdvihem a 

posunem. 

Znázornění pohybu rýpadla po jednotlivých krocích je na obrázku č.23. 
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Obr.23. 
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i) Způsoby zatížení kulové dráhy . 

 

Zatížení přímé kulové dráhy . 

 Maximální zatížení koulí kulové dráhy lze podle působiště zatížení uvažovat následující 

zatěžovací způsoby . 

 

Obr.24 Zatížení koulí 

 

a) Centrické zatížení (e=0) 

               Za předpokladu absolutní tuhosti horního a spodního vedení kulové dráhy 

je měrné zatížení (∆F)dáno vztahem . 

                               
  

    
 

  

    
                        [     ]  

            Kde: 

           Ft                 [  ]     tíhová síla  

N                               počet koulí 

D0                          [ ]      střední průměr kulové dráhy (otoče) 
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Sk =d.t          [ ]     rozteč koulí 

d                   [ ]     průměr koule  

t=1,4-2,0               součinitel provedení rozteče koulí (t= 1,4 –klece , t= 2,0 –

segmenty ,    rozdružovací koule ) 

Zatížení koulí je dáno vztahem  

                                         
  

 
                     [  ] 

 

b) Excentrické zatížení ( e  ) 

 

              Za předpokladu absolutní tuhosti horního a spodního prstence podle  

Bernoulli-Navierovy hypotézy platí 

 

     
  

 
 

                                      (  
  

  
     )         [      ] 

 

 

Pro  e = 
  

 
     a               je maximální měrné zatížení kulové dráhy    

 

                                   =                                       [     ] 

 

A maximální zatížení koule 

                             

                                     
     

 
                               [  ] 

  

c) -e  
  

 
 

 

Maximální měrné zatížení kulové dráhy je dáno vztahem  (pro     ) 

 

     
       

             
  

  

  
 

  

  
   

  

  
                 [     ] 
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Kde: m – součinitel  měrného zatížení dle tab: 

 

  
 0,275 0,3 0,325 0,35 0,375 0,4 0,425 0,45 

   m 0,675 0,721 0,771 0,841 0,931 1,033 1,175 1,5 

Tab. 1. 

 

Pro maximální zatížení platí   

                                  
  

 
                                    [  ] 

 

Specifické zatížení koule je definováno vztahem   

                              
      

                                           [   ]        

Na základě provozních zkušeností se volí  k   MPa 

Pro celkovou únosnost kulové dráhy (při centrickém zatížení ) platí 

                                 
 

 
                                   [  ] 

 

        

 

ii) Výpočet zatížení přímé kulové dráhy 

 

Přepočet 

Ft        tíhová síla       Ft=Q.g    (3 000 000-900 000). 9,81 = 20 580 000 N = 20 580 kN 

N       počet koulí      90 . 16 = 1440  

Sk       rozteč koulí     d . t =0,1 . 1,4 =0,14 m  

d        průměr koule     0,1 m  

t        součinitel rozteče koulí  t = 1,4 –klece 
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Měrné zatížení přímé kulové dráhy  

 

Fs=  
  

    
  = 

     

          
 =  102 083 kNm-1 =102 MPa  

     

Zatížení na jednu kouli   

 Fk  = Fs . Sk =  
  

 
  => 102 083 . 0,14 = 14291,62 kNm-1 =14,3MPa 

 

Maximální měrné zatížení přímé kulové dráhy 

Fmax  = 2 . Fs  =>  2 . 102 083 = 204 166 kNm-1 

 

Maximální zatížení koule 

Fmax k= 
     

 
 = 

        

    
 = 28,6 kNm-1 
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Dále budeme počítat zatížení celého velkostroje na plochu pláně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.25  - Půdorys zatížení vnitřní a vnější stavby(podpěry) 

 

Zatížení počítáme ze vzorce: 

Fp =  
  

  
  => 

          

        
  

Ft = 3 000 000. 9,81=29 430 000= 29 430  kN 

S = Vnější podpěra + vnitřní podpěra. 

∆S= (S1-S2 ) + S3    

A 

33 000 

20 000 

27 000 

S1 

S2 

S3 
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S1 =  
      

 
 = 855 m2  

S2 =  
      

 
 = 572,5 m2 

S3 = 
      

 
 = 314,2 m2  

Fp = 
  

  
 = 

     

                  
 =  49,32 kNm-1 = 0,05 MPa  

Z toho plyne že podmínka zatížení plochy vyhovuje.Protože únosnost pláně je 0,1-1,3 

MPa. 

Fp planě > Fp stroje 

0,1 ≥ 0,05 MPa  

Při kráčení je stroj podepřen na podložce pouze vnitřní nebo vnější podpěrou 

.Spočítáme jestli únosnost podpěr vyhovuje podmínce únosnosti pláně . 

Vnější podpěra  

Fp = 
  

     
 = 

     

         
 = 104 kNm-1  = 0,1 MPa 

            Vyhovuje  

Vnitřní podpěra  

Fp = 
  

  
 = 

     

     
 = 93,67 kNm-1 = 0,09 MPa 

            Vyhovuje 

Vyhovují  obě podpěry  . 

 

iii)  Výpočet zatížení čtyř hydraulických válců (přímých 

hydromotorů) 
 

Hydromotory (hydraulické válce) jsou umístněny na spodní vnitřní podpěře a 

nadzvedávají celý velkostroj.Velkostroj  je sunut na přímích kulových drahách,jinými 

hydraulickými válci. Které jsou součástí kulové dráhy . Nás zajímají podpěrné válce. 

Válce jsou čtyři a musí zvednout do výšky 0,72 metru velkostroj o váze 3 000 t . 
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Budu zamýšlet aby každý hydromotor byl schopen zvednout rýpadlo samostatně. 

 

 

 Návrh hydromotoru 

fZatěžující síly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝPOČET HORIZONTÁLNÍHO PČH 

PARAMETR OZNAČENÍ VELIKOST JEDNOTKA 

Hmotnost velkostroje Mc 3 000 [kg ∙ 10
3
] 

Hmotnost vnitřní podpěry M1 ÷900 [kg ∙ 10
3
] 

Vstupní tlak do PČH p1 8,5 [MPa] 

Tlak pojišťovacího ventilu obvodu horizontálních PČH pmax 23 [MPa] 

Maximální délka vysunutí horizontálního PČH L 720 [mm] 

Požadovaná rychlost vysouvání PČH v1 0,08 [m ∙ s
-1

] 

Požadovaná rychlost zasouvání PČH v2 0,12 [m ∙ s
-1

] 

Tab. 2. 

     Volba tlaků        Ppv > P1 

D 

P1 P2 

S1

P1 

   
        

 
 

 

Fs 1 
Fsz 

Fz 

d 

V2 V1 
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Ppv = 23 MPa 

P1   = 8,5 MPa 

Volba počtu válců   n 

n = 4 

               ∑ Fi = 0  

                           

                       

                                   

   Zatěžující síla na jeden PČH : 

   
(      

         
  )  

 
 

   
(                     )      

 
           

 

 

Určení průměru pístu PČH 

   Zadávací podmínky: 

   Vstupní tlak do PČH………p1 = 8,5 MPa 

   Tlak pojišťovacího ventilu…pmax= 23 MPa 

   Max. délka vysunutí PČH……..L= 720 mm 

             
  
  

 

   
       

   
             

   
   

 
    √

    
 

 √
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Na základě vypočteného rozměru volím PČH s průměrem pístu 900 mm (DN=900).Z 

důvodu nového rozměru DN je nutné provedení kontroly tlaku na vstupu PČH vzhledem 

k max. tlaku,tedy tlaku poj. Ventilu. 

             
    

   
 

         

      
         

Podmínka pro správnou funkci hydraulického obvodu je: 

                                            

 

Určení průměru pístnice 

Pro výpočet ᴓ pístnice (d) lze využít rovnici kontinuity  

 Rychlost vysouvání PČH : v1=0,08[     ] 

 Rychlost zasouvání PČH : v2=0,12[     ] 

               
     
  

 

  (     )

 
     

       

 
 …… rovnice kontinuity. 

 (     )

 
 

       

    
   

  √   
     
  

  √     (
         

    
)  √                 

Na základě vypočteného rozměru volím Ø pístnice PČH 630 mm. Z důvodu nového 
rozměru Ø pístnice je nutné provedení kontroly tlaku na vstupu PČH vzhledem k max. 
tlaku, tdy tlaku pojist. ventilu. 

   
  
  

 
    

         
 

         

              
           

 
Podmínka pro správnou funkci hydraulického obvodu je: 
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Tloušťka stěny válce 

 

 Materiál pro výrobu válce PČH: S 355 J2 (11503) 

 Mez pevnosti v tahu: Rm = 500÷600 MPa 

 Koeficient bezpečnosti: k = 3,5 

 Dovolené napětí:    
  

 
 

   

   
        

 Poisonova konstanta:       

Pro první výpočet uvažuji tenkostěnnou nádobu,pro kterou platí vztah: 

   
      

     
 

          

        
 

          

           
                

 

Dále bude provedena kontrola válce PČH, zda se jedná o tenkostěnnou nádobu, nebo 
tlustostěnnou nádobu: 

Tenkostěnná nádoba: 

  
  

     

Tlustostěnná nádoba: 
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 [√

               

             
  ] 

 

   
   

 
 [√

                       

                     
  ] 

 

                              

 

Stěnu navýším o 4 mm na korozi.Celková tloušťka stěny válce bude S1= 97 mm 

 

Tloušťka dna válce: 

           √
    

  
           √

      

      
         

S2=177 mm 
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Obr.č.26    Zdvihové PČH . 
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 Kontrola pístnice PČH na vzpěrnou pevnost:  

 

Podle typu uložení se jedná o vzpěru, kde je prut namáhán na vzpěr uloženy na obou 
koncích v kloubové vazbě. 

 

  

                    Lred =2 . L                           Lred = L                       Lred = 0,707 . L 

                         
 

 
                                                                     

i = > poloměr setrvačnosti plochy průřezu pístnice 

i =  √
 

 
            J – modul setrvačnosti plochy pístnice .            i = √

   

  

   

 

  = 
 

 
       

štíhlost pístnice          
    

 
   

mezní štíhlost                √   √
 

  
       kde:     součinitel závislý na uchycení  

                                                                             E = modul pružnosti mat. pístnice 

                                                                                 = napětí na mezi úměrnosti. 

Materiály pístnice : 12 020 =>      = 440 MPa 

                                12 060 =>       = 720 MPa 

                                15 230 =>      = 950 MPa 

                                11 500 => E 295 –ocel pro konstrukční součásti  
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   E = 2,1 . 105 MPa 

      = musí být zadáno.  

     ≤ 40 => prostý tlak ,tah 

40       => na vzpěr nou pevnost podle Tetmajera 

      => na vzpěrnou pevnost podle Eulera. 

          - krit. napětí podle Tetmajera. 

Napětí v tahu         
 

 
        

                              kde a a b jsou matematické konstanty. 

                      

K =  
   

  
  = 〈    〉 

 Kontrola síly 

                 

                   = 
        

    
   

               K = 
   

 
 = 〈     〉 

Výpočet: 

Kloubová vazba                β=1               L=720 mm 

Moment setrvačnosti plochy průřezu pístnice k ose souměrnosti J vypočteme: 

  
    

  
 

       

  
              

 

 

 

Poloměr setrvačnosti plochy průřezu pístnice i: 

  √
 

 
 √

    

  

    

 

 
 

 
 

    

 
 0,13 m 
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Volba materiálu: 

Materiál : E 295 (11 500) 

E ….modul pružnosti v tahu ….E=2,1·105 MPa 

Mez kluzu ……Re=295 MPa 

Koeficient bezpečnosti ….k=3,5 

Dov. Napětí :   
  

 
 

   

   
 84 MPa 

Pro mezní štíhlost pístnice λmez platí vztah : 

     √
    

  
 √

          

   
 83,8 

Pokud je štíhlost pístnice λ větší jak mezní štíhlost λmez, platí pro zjištění kritické vzpěrné 

síly vztahy podle Eulera. Pokud je štíhlost pístnice λ menší než mezní štíhlost λmez, platí 

pro zjištění kritické síly vztahy podle Tetmajera. Při velikosti štíhlosti pístnice λ menší 

než 40 se pro výpočet kritické síly uvažuje prostý tah - tlak. 

Štíhlost pístnice λ se vypočte ze vztahu : 

  
    

 
 

    

    
        

Štíhlost pístnice λ = 5,5. Hodnota je menší než 40 a proto další výpočet bude veden jako 

prosté zatížení v tahu – tlaku. 

Kontrola síly:              

    
   
  

                     (
       

 
)               
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IV. Závěr 

V základní části mé bakalářské práce jsem provedl rešerši zařízení pro přesun 

velkostrojů. Tímto zařízením se rozumí podvozky kolesových nebo korečkových rýpadel, 

popřípadě zakladačů, jejichž teoretická výkonnost přesahuje 630 m3·h-1 sypané zeminy 

a jsou nasazeny při těžbě na povrchových dolech. V úvodu rešerše jsem popsal obecné 

požadavky kladené na podvozky, jako na jeden z hlavních konstrukčních uzlů 

velkostroje. Na základě obecných požadavků je možné definovat požadavky 

konstrukční, jejichž cílem je zajištění bezpečného, spolehlivého a po všech stránkách 

efektivního využití podvozku. V dalších kapitolách rešerše jsem se zabýval jednotlivými 

typy podvozků, principem jejich funkce a popisem základních částí. U každého 

podvozku jsem uvedl příklad využití v praxi. 

Hlavní úkol mé bakalářské práce spočíval v provedení konstrukčního návrhu 

kráčivého podvozku velkostroje o hmotnosti 3 000 tun. Konstrukční návrh vychází 

z koncepce kráčivého podvozku se čtyřmi přímočarými hydromotory. Ve své práci jsem 

detailně uvedl funkce podvozku v jednotlivých etapách kroku a provedl jsem podrobný 

popis jeho hydraulických obvodů a mechanických částí. Na základě praktických 

zkušeností lze tento typ kráčivého podvozku charakterizovat jako velice spolehlivý, 

s minimálními nároky na údržbu a vysokou mírou efektivity při samotném přesouvání 

stroje. Konstrukční provedení podvozku se čtyřmi PČH je ideálním řešením kráčivého 

podvozku pro dobývací stroje dané hmotnosti. 

V závěrečné kapitole mé bakalářské práce jsem provedl základní výpočet 

horizontálního válce kráčení. První část výpočtu je zaměřena na určení rozměrů 

zajištujících na základě zadávacích parametrů dostatečný výkon pro přesunutí 

velkostroje dané hmotnosti. V další části výpočtu jsem proved pevnostní kontrolu tělesa 

válce a kontrolu pístnice zatížené na vzpěr. Výstupem výpočtu je míra výsledné 

bezpečnosti pro optimálně navržený přímočarý hydromotor. 
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V celkovém shrnutí zadaného tématu zaměřeného na zařízení pro přesun 

velkostrojů lze konstatovat, že těžební stroje nasazené v současné době na 

povrchových dolech využívají všechny typy podvozků. Kolejové podvozky, které byly 

nedílnou součástí velkostrojů na samotném počátku jejich vývoje, jsou dnes na ústupu a 

jejich aplikace jsou pouze okrajové. Kráčivé podvozky jsou nasazeny na řadě 

velkostrojů, ale v jejich vývoji se nepokračuje. Je zcela nereálné, aby se v současnosti 

přistoupilo k výstavbě velkostroje s kráčivým podvozkem. Naprostým opakem je využití 

housenicových podvozků. Podle současných trendů je moderní dobývací velkostroj 

koncipován jako rýpadlo bez výsuvu kolesového výložníku, které vzhledem ke způsobu 

těžby nutně vyžaduje použití housenicového podvozku. Inovační počítačové metody 

umožňují provedení kvalitních návrhů těchto podvozků splňujících veškeré nároky 

provozu. S úspěchem se využívají i na posledních modelových řadách zakladačů, což 

vzhledem ke snížené únosnosti podložky na lomových výsypkách nebylo v minulosti 

technicky dosažitelné. 
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