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 Anotace 

Bakalářská práce seznamuje s prostředím povrchového dolu pro těžbu hnědého uhlí, 

a to na nejnižších skrývkových řezech a se specifickými těžebními podmínkami pro 

kolesové rypadlo KK1300/K111, současného a plánovaného místa nasazení. Dále také 

technickým popisem stroje včetně způsobu zajištění pojistným zařízením proti přetěžování 

jeho strojních součástí a ekonomickým zhodnocením jeho činnosti za rok 2012. Dále  

se práce zabývá technologií odtěžení, pevných netěžitelných pískovců pomocí doplňkové 

technologie. 

 

Klíčivá slova: těžba, kolesové rypadlo, skrývka, doplňková technologie 

 

Annotation  

Bachelor thesis introduces environment-pit mine for lignite mining, in the lowest 

sections of the overburden and the specific mining conditions for the mining bucket wheel 

excavator KK1300/K111, current location and the planned deployment. Technical 

description of machinery and means of ensuring the safety device to prevent overloading 

the machine components and economic evaluation of its activities in 2012. I also deal with 

excavation technology, solid unminable sandstones with complementary technologies. 

 

Keywords: mining, wheel excavator, overburden, additional technology 
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Seznam použitých zkratek: 

 

KK      klasické kolesové rypadlo 

DPD    dálková pásová doprava 

TC       technologický celek 
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Úvod 

Hnědé uhlí je i v dnešní době stále nezastupitelná energetická surovina. Veškerou 

spotřebu České republiky je možné pokrýt z vlastních zdrojů. Na celkové bilanci výroby 

elektrické energie v České republice, se hnědé uhlí podílí s cca 47%. Nepostradatelnou 

úlohu má hnědé uhlí nejen v energetice ale i v teplárenství.  

Při povrchové těžbě hnědého uhlí, je potřebné odtěžit značné množství skrývkových 

hmot. Tento skrývkový poměr se pohybuje na velkolomu Bílina už přes 5m
3
 odklizu na 1t 

uhlí. Při rozpojování skrývkových hmot, musí být vynaloženo velké úsilí, z důvodu 

rozmanitosti složení nadložních vrstev a rypných odporů hornin především nacházejících 

se v nejnižším skrývkovém horizontu těsně nad uhelnou slojí. V blízké budoucnosti  

se těžba přesune k nejhlubším partiím Mostecké uhelné pánve a zároveň dojde i k dalšímu 

zhoršení dobývacích podmínek. Proto je třeba hledat v předstihu schůdná řešení, která 

pomohou usnadnit těžbu ve zhoršujících se podmínkách. Rypadlo KK 1300 s jeho 

technickými parametry je jedním z mnoha řešení. 
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1 Historie lomového dobývání uhlí na Bílinsku až po rozvoj 

velkolomu 

Počátky dobývání uhlí na Bílinsku sahají do 18. století, převážně se jednalo  

o dobývání v malém měřítku pro místní potřebu. Velký rozmach započal v druhé polovině 

19. století s rozvojem průmyslu, výstavbou železnice a možnosti přepravy uhlí lodní 

dopravou po Labi. Dobývání uhlí se většinou provádělo hlubinným způsobem. Lomová 

těžba se poměrně dlouho omezovala z důvodu ruční těžby na výchozové části sloje s méně 

kvalitním uhlím. Ručně se skrývka dobývala v nízkých vrstvách, zeminou naplněné vozíky 

byly pomocí lana nebo řetězů vytahovány po šikmé rovině těchto zářezu. Pro ulehčení 

práce s nakládáním materiálu se vozíky stavěly ke stěně odklizu a nakopaná zemina  

do nich přímo padala trychtýřem vyhloubeným ve stěně, nebo z rampy vyvedené z vyšší 

etáže. Těžba se výrazněji zvyšuje teprve od počátku 20. století, kdy na lomy začíná 

pronikat mechanizace.  

Poprvé se v revíru objevuje strojní dobývání na lomu Hartmann v Ledvicích  

už v roce 1884. Parní rypadlo s obsluhou 3 lidí nahradilo ruční práci šedesáti až sedmdesáti 

dělníků. Bylo to tehdy první rypadlo a také dlouho před tím než se podobné stroje  

už v modernějším provedení objevují na jiných dolech v okolí. Další rypadla těžící 

nadložní materiály jsou totiž známá až z počátku 20 století. Parní korečkové rypadlo 

pracovalo, v světeckém lomu Florentini, už v roce 1901 ve spojení s parní kolejovou 

dopravou. V následujících letech se skrývkové stroje prosazují i na ostatních lomech.  

Do těžby uhlí v první republice se promítla hospodářská stagnace ve 20. letech, kdy 

se revírní těžba po deset let nedostala ani na úroveň před první světovou válkou. Stále ještě 

v době první republiky převládaly ve většině lomů ruční práce. Hlavní roli v tom sehrávaly 

společenské, sociální a především hospodářské poměry. Byly i světlé výjimky, kdy došlo 

ve dvacátých letech k plně mechanizovanému odklizu skrývky na lomu Ludvík 

v Chudeřicích. Nadloží bylo těženo na pěti řezech, 4 řezy těžila 2 korečková rypadla a na 

5. řezu bylo rypadlo lopatové. Výjezdy kolejové dopravy byly vedeny v boku lomu 

v podobě serpentin s četnými úvratěmi, aby se v co nejkratší délce překonalo strmé 

stoupání. [7] 
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Další poklesy těžeb byly poznamenány světovou hospodářskou krizí ve 30. letech. 

Malý odbyt, nevyužitá kapacita hlubinných dolů s vysoce kvalitním uhlím a přebytek levné 

pracovní síly, nijak nenutily podnikatele k investicím do drahé mechanizace. Teprve  

až v polovině třicátých let se objevují na skrývkách ve větším měřítku korečková  

a zejména parní lopatová rypadla s obsahem lžíce 2 m
3
 na housenicovém podvozku. 

V lomech se při těžbě uhlí uplatňují rypadla s lopatou o objemu 1m
3
 s dieselovým 

motorem. Ve druhé polovině třicátých let lomová těžba přece jen trochu stoupla na úkor 

poklesu drahé hlubinné těžby. [7]  

Po druhé světové válce těžilo na Bílinsku 12 převážně malých uhelných lomů, které 

pracovaly několik let jen s opravovanou starou mechanizací. Několik desítek lopatových 

rypadel s objemem lopaty do 2m
3
 a z korečkových rypadel bylo jediné na Bílinsku na dole 

Patria. Teprve v letech  1952-53 byla do zdejších provozů dodána nová elektrická lopatová 

rypadla o obsahu lžíce 2,5m
3
 a dieselová se lžící 1m

3
 která postupně nahradila stará parní 

rypadla. Koncem 50. let se na skrývce lomu A. Jirásek objevuje první velkostroj – 

kolesový K 1000 ze Škodových závodů v Plzni a o rok později korečkový DO 800 z 

Vítkovic. V roce 1959 je na lom Maxim Gorkij nasazen druhý velkostroj K 1000 a na lom 

J. Fučík menší korečkový stroj RO 400. Lomy na Bílinsku vytěžily v roce 1960 již 6,5 mil. 

tun uhlí a v roce 1973 dokonce 9,3 mil tun. Oproti 50. letům vzrostla třikrát těžba lomu 

Maxim Gorkij, čtyřikrát těžba na lomu J. Fučík a přibyla i nová kapacita lomu Pokrok. [7] 

Rozvojová koncepce těžby hnědého uhlí vypracována v 60. letech 20. století měla 

za úkol urychleně douhlovat malolomy a v blízké budoucnosti se soustředit na rozvoj 

velkolomu. Jako cíl byla likvidace hlubinných provozů, které těžily v perspektivních 

lomových oblastech. Výstavba vlastního lomu začala v roce 1964, první velkostroj  

KU 800/K59 byl uveden do provozu v roce 1969, v průběhu dalších let byly s úpravami 

podle zkušeností z provozu předchozího rypadla dodány další rypadla KU 800 s vyššími 

výkonostmi. V roce 1978 byl dodán K 10 000/K81 v TC3 který musel projít celou řadou 

změn a úprav. Vzrůstající mocnost nadloží si v roce 1987 vynutila vytvoření dalších 

skrývkových řezů a nasazení nově řešeného rypadla K 2000/K101. Pro těžbu uhlí byly 

uvedeny postupně do provozu rypadla typu KU 300S a kompaktní rypadlo zcela nového 

typu - K 650/108. Po čtyřech desítkách let složitého vývoje je v současné době lom  

Bílina plně rozvinutým povrchovým dolem, vybaveným výkonnou těžební a zakládací 

technologií s dálkovou pasovou dopravou. [6,7] 
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2 Problematika při lomovém dobývání uhlí  

Způsob povrchové těžby uhlí je dán mnoha faktory. Rozhodující je poloha v zemské 

kůře, tvar ložiska, mocnost užitkového nerostu, mocnost skrývky, plošný rozsah ložiska, 

hloubka lomu, reliéf povrchu, parametry uložení vrstev horniny, množství přepravovaných 

hornin, životnost lomu a mnoho dalších faktorů. [4] 

Těžbu ovlivňují také fyzikální a mechanické vlastnosti nadložních hornin. Nemalý 

význam mají celkové geologické a hydrologické vlastnosti a podmínky stability hornin  

a zemin v samotném dobývacím prostoru. Vlastnosti skrývkových hmot z hlediska 

rozpojitelnosti mají význam pro volbu vybavení lomu, zejména stroji pro dobývání, 

dopravu a zakládání. Podle pevnosti hornin a jeho množství potřebného k odtěžení  

se rozhoduje o použití dané rozpojovací technologie. [4] 

Zvláštní potíže při dobývání nečiní ani tak rozšířené vrstvy kuřavkových písků, které 

jsou z větší části zbavovány vody dlouhodobým odvodňováním, jako daleko nepříznivější 

existence pevných poloh, jež vznikaly tlakem mocného nadloží a nepříznivě působí  

na plynulost těžby. [4]  

V Mostecké uhelné pánvi se vyskytují hůře těžitelné pevné polohy na všech 

hnědouhelných lomech, tato problematika má na každém hnědouhelném lomu vlastní 

specifikaci, kterou není možno určit plošně, ale na každý lom zvlášť. Co se týče pevných 

poloh, tak nejnáročnější podmínky jsou na DB, kde ve vyšších řezech vystupují místně 

v omezených plochách o malých mocnostech, ve spodních řezech jsou však téměř souvislé 

polohy až o několikametrové mocnosti. [6] 

 

Obr. č. 1: Mostecká pánev. [9] 
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3 Podmínky těžby na DB 

DB se nalézají na ložisku Mostecké uhelné pánve, na ploše cca 26 km
2
 s hloubkou 

přes 200m (je nejhlubším povrchovým lomem v ČR) a mocností uhelné sloje 25 až 35m. 

Roční těžba se každoročně blíží k hranici 10 mil.t uhlí při odklizu cca 53 mil. m
3
 

nadložních hornin. Vytěžené uhlí je upravováno v Úpravně uhlí Ledvice na uhelné 

produkty s určením pro mnohé odběratele v energetice, teplárenství, průmyslu a pro 

komunální spotřebu [9]. Veškerá vytěžená skrývka je v současné době zakládána na vnitřní 

výsypce lomu. Na vnitřní výsypce jsou zakládány dovrchní a úpadní etáže technologií  

na plnou mocnost. Zakládání je prováděno paralelními nebo vějířovými posuny pásových 

zakládacích dopravníků, z nichž skrývkové hmoty odebírá a následně zakládají zakladače. 

[8,11]
 

DB představuje hnědouhelný povrchový důl na jedné straně s vysokou kvalitou 

těženého uhlí, na druhé straně však s mimořádně obtížnými báňsko - technickými 

podmínkami. Nejnáročnější část postupu je vedena v nejhlubší části mostecké pánve, 

těžené povrchovým způsobem v usazených zeminách třetihorního stáří tvořeným 

křemičitých kaolinitů, sideritu a vysokého podílu křemenného prachu. Vysoký obsah 

křemenných zrn v jílech i v píscích je příčinou vysoké abrazivity tohoto geologicky 

komplikovaného celku. Jde o nejhůře těžitelné jíly v současných podmínkách povrchových 

lomů mostecké pánve. S hustotou materiálu (až 2,2 t.m
-3
) a vysokých pevnostních 

parametrů. Místy jsou tenké decimetrové vrstvy jílu, které vytváří omezené čočky 

diskovitého tvaru s podobou a vlastností skalních hornin. Jsou soustředěné jen v některých 

horizontech převážně ve spodní části nadloží nad hlavou sloje. [1,6] 

Zpevněné pískovce dosahují pevnosti skalních hornin (pevnost v prostém tlaku 

kolem 40 – 120 MPa) a jsou rozšířeny místně i v mocnější vrstvě, v omezených plochách 

do desítek m
2
. Jedná se o nejvýznamnější omezující fenomén v nadložním profilu. Jsou 

kontinuální technologií netěžitelné a z řezu musí být odstraněny zvláštním technologickým 

postupem. Průměrný obsah těchto skalních hornin představuje objem až 200 tis. m
3
. 

Zvrstvení zemin je místy ukloněné až chaotické nebo zvrásněné, porušené řadou tzv. 

růstových zlomů. [1,6] 

 



Pavel Hrdina: Technické a technologické nasazení rypadla KK1300/K111 

 

2013      6                                                                                                                                  

4 Hlavní úkoly při odklizu nadložních vrstev na DB 

 1. úkolem je zajistit odpovídající technikou odtěžení poloh, které jsou těžitelné 

kontinuální technologií. 

Vzhledem k tomu že provoz kolesových rypadel s pásovou dopravou  

a zakladačem je nejekonomičtějším způsobem dobývání, je snaha tato rypadla 

nasazovat do stále větších hloubek a tím i tvrdších hornin. Hranice tvrdosti 

dobývání není dosud jasně určena a závisí především na možnostech kolesového 

rypadla z hlediska tuhosti a dynamiky. [2] 

 2. úkolem je odtěžení skalních hornin, které nejsou těžitelné kontinuální 

technologií.  

Praktické nasazení doplňkové mechanizace při rozpojování, nebo odtěžení velmi 

tvrdých poloh na řezech závisí vždy na konkrétních podmínkách. Účelem 

nasazení doplňkové mechanizace je především jednak mechanicky rozpojit, 

nebo nakypřit velmi tvrdé polohy, jednak odděleně odtěžit určitý objem nadloží 

s výskytem těchto poloh v předstihu před postupem kolesových rypadel.  

 

 

Obr. č. 2: pohled na pracovní řezy povrchového dolu Bílina [Autor] 
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5 Ideový a technický návrh kolesového rypadla KK1300/K111 

Jedná se o kolesové rypadlo klasické koncepce bez výsuvu kolesového výložníku  

na housenicovém podvozku, kolesovým výložníkem s velkými dosahovými parametry 

 a s teleskopickým spojovacím mostem. Hornina je rozpojována korečky, které jsou 

přimontovány k otáčejícímu kolesu. Další pohyb korečku vzniká prostřednictvím otáčení 

horní stavby nebo pojezdem celého rypadla.  

5.1 Zadávací podmínky pro kolesové rypadlo 

5.1.1 Požadovaná těžební výkonnost 

Určeno k povrchové těžbě nadložních zemin, těžko rozpojitelných, pevných  

až tvrdých jílovců, ojediněle s proplástky sideritických pelokarbonátů s mocností do 30 

cm, s hustotou materiálu 2,15 t.m
-3
, pevností v prostém tlaku 3,5 – 32 MPa (s průměrem  

5,1 MPa) a koeficientem nakypření 1,4, do podmínek 5. a 6. skrývkového řezu na lomu 

Bílina. Při průměrné hodnotě středního měrného rozpojovacího odporu dobývaného 

materiálu 192 kN.m
-1

 je jeho teoretická výkonnost 5500 m
3
. hod

-1
 (v sypané zemině)  

a s plánovaným ročním výkonem přes 10 mil. m
3 

horniny. Výkonnost rypadla závisí  

na půdně mechanických a technologických podmínkách. Ve složitějších podmínkách bude 

výkonnost rypadla kolísat. [1] 

5.1.2 Rypný odpor 

Při zatěžování orgánů kolesových rypadel v běžném dobývacím postupu stroje, 

dochází k fyzikálně-mechanickým změnám vlastností těžených hornin. Z důvodu 

rozmanitého složení těžené horniny dochází ke změnám rypného odporu, který zahrnuje 

jak plnění a vyprazdňování korečků, tak působení bočních sil a všech sil potřebných 

k vynesení narýpaného materiálu. [3]  

Je zapotřebí při těžbě sledovat dobývaný řez a snažit se předcházet nárazu kolesa  

do nerýpatelné překážky a při jejím očekávaném výskytu zavčas snížit otáčky kolesa, nebo 

se překážce vyhnout. [1] 
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5.2 Hlavní části stroje 

 

Obr. č. 3: Kolesové rypadlo KK1300/K111[Autor]  

1) Housenicový podvozek 2) Spodní stavba s drtičem skrývky 3)Otočná deska 4) Vyvažovací výložník  

5) Kolesový výložník 6) Spojovací most 7) Podpěrný vůz 8) Kabelový vůz 

 

1) Housenicový podvozek 

Pojezdový mechanismus je tříbodově uložený šestihousenicový ve tvaru 

rovnostranného trojúhelníka se dvěma řiditelnými dvojicemi housenic za sebou na straně 

podepření spojovacího mostu a jednou neřiditelnou dvojicí housenic v protilehlém  

vrcholu. [1] 

 Předností tohoto pojezdového mechanismu je velká nosnost, možnost velkého 

pohybu těžiště, jistější zatáčení z důvodu natáčení dvojice housenic. Pro řízení  

je použit horizontální přímočarý hydromotor s okem na válci, pootočeným  

o 90°, umožňující vyšší úhly natočení podvozků než mechanické řízení u rypadla 

K2000/K101 a tudíž při stejných rozměrech podvozku i lepší manévrovací 

schopnosti. [2]  

 Nevýhodou zvoleného pojezdového mechanismu je složitá konstrukce a velká 

hmotnost. [2] 
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2) Spodní stavba s drtičem skrývky 

Jedná se o válcovou ze silných plechů svařovanou skořepinu. Horní část válcové 

skořepiny je tvořena kruhovým nosníkem, který zajišťuje radiální tuhost podkladnice pod 

kulovou drahou. Ve vnitřní části pracuje drtič s násypkou a ke spodní části jsou konzolemi 

připevněny housenicové podvozky. [1] 

Dvourotorový hydraulicky rozevíratelný a regulovatelný drtič skrývky zabezpečuje 

drcení velkých kusů, které se mohou vyskytovat v těženém materiálu. Těžený materiál  

je přiváděn z kolesového pásu do násypky drtiče, tam těžený materiál prochází mezi dvěma 

drtícími válci se zuby (rotory), mezi nimiž je mezera odpovídající maximálnímu rozměru 

velikosti kusů vystupujících z drtiče. Po průchodu drtičem dopadá na výkyvný skluz, který 

tlumí rázy a usměrňuje tok materiálu za drtičem na předávací pás a další části dopravní 

linky. [1]  

 

3) Otočná deska 

Otočná deska je uložena na kulové dráze, tvořené dolními a horními segmenty, 

koulemi Ø200 mm s vodicími klecemi a vnitřním segmentovým ozubeným věncem, 

kotveným ke spodní stavbě. Do věnce zabírá šest pohonů otoče. Ve středu otáčivého 

svršku je na konstrukci dolního rámu připevněna násypka středního přesypu, usměrňující 

tok materiálu do násypky drtiče. [1] 

 

4) Vyvažovací výložník 

Je tvořen nosnou příhradovou konstrukcí, ve které je umístěna strojovna a na konci 

pevné protizávaží. Přední stranou je připevněn k otočné desce čtyřmi kulovými čepy. 

V prostorách strojovny je umístěna rozvodna a elektrodílna. Speciální závěsy strojovny  

a soustava tlumičů strojovnu dynamicky odděluje od vibrujícího systému nosné konstrukce 

vyvažovacího výložníku. Potlačením vibrací ve strojovně bude dosaženo lepšího prostředí 

a prodloužení životnosti pro veškeré zařízení. [1] 
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5) Kolesový výložník 

Bezvýsuvový výložník je vyroben z ocelové vysoce krutově tuhé příhradové 

konstrukce, kterou prochází dopravník. Zdvih kolesového výložníku je zdvojený, proto 

aby každá větev při výměně lan, opravě převodovek, ložisek aj. mohla samostatně nést 

zatížení. [1] 

Kabina řidiče: základem je příhradová ocelová konstrukce zavěšená na hřídeli a dvou 

ložiskách tak, aby spolu s odpruženou kabinou tvořila vyváženou houpačku. Kabina visí 

v závěsu z pryžového pásu a je podepřena dvojicí pružin. Tlumení zajišťují dva svislé  

a dva vodorovné tlumiče. Případné stržení brání zdvojené sekundární zavěšení na silném 

laně. Kontrolní měření prokázalo, že takto zkonstruované odpružení kabiny objektivně 

eliminuje přenášení vibrací do kabiny. Z důvodu havárie a utržení kabiny v roce 2009  

na kolesovém rypadle K2000/K101 byla na KK1300/K111 proti původním návrhům 

posunuta kabina blíže ke středu stroje. [9] 

Dobývací strana kolesového výložníku (špička), je zavěšena na dvou závěsech. 

V ložiskách závěsů je uložena hřídel kolesa. Spojení bezkomorového kolesa s hřídelí  

je realizováno pomocí disků a vysokopevnostních šroubových spojů. Přenos krouticího 

momentu z převodovky se realizuje přes krajní řadu šroubů disků a membránu centrálního 

kola převodovky. [1] 

Korečky jsou nádoby, které slouží pro rozpojení a nabrání horniny a její zvednutí  

do místa výsypu. Ke kolesu jsou připevněny pomocí čepů v přední části korečku. V zadní 

části korečku jsou dvě opěrná místa, ke kterým je korba korečku naklínována dvojicemi 

klínů. Na stroji jsou použity korečky s rohovými břity.  Řezné a rypné orgány korečků  

je nutno včas obnovovat, jinak neúměrně vzrůstá zatížení pohonu kolesa a otoče svršku, při 

současném snížení výkonnosti. Obnova se provádí navařováním tvrdokovu na opotřebené 

plochy. [1,5] 

Hornina je přemístěna z korečku na dopravník kolesového výložníku šikmým 

skluzem uloženým ve vnitřním prostoru kolesa. Přepravu těženého materiálu od kolesa  

ke střednímu přesypu zajišťuje pás šíře 2m, který je vybaven indikací kovových předmětů  

a pásovou vahou. [1,5] 
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6) Spojovací most 

O délce cca 106m je tvořen vlastním mostem z příhradové konstrukce, 

teleskopickým výložníkem a spojovacím pásem, tvořícím smyčku. Na straně spodní stavby 

rypadla je uložen přes kouli, která umožňuje všesměrné natáčení a na druhé straně přes 

dvojici podpěrných vahadel a přes otočnou desku podpěrného vozu na jeho konstrukci. [1] 

 

7) Podpěrný vůz 

Je zařízení pro podepření spojovacího mostu. Podvozek tvoří dvě řiditelné a jedna 

kyvná housenice. Všechny housenice jsou hnané. Na horní části podpěrného vozu  

je kruhová deska pro uložení kulové dráhy otočného svršku a konzola pro pohon zdvihu 

nakládacího výložníku. Pod kulovou dráhou je začepován hydraulicky ovládaný kyvný 

skluz, který tlumí a usměrňuje tok materiálu ve středním přesypu na nakládací pás. 

Předávání narýpaného materiálu na DPD je ovládáno z kabiny klapkaře. [1] 

 

8) Kabelový vůz 

Je samostatný vůz a skládá se z housenicového podvozku s nosným rámem  

a s nadstavbou s kabelovým bubnem a nosnou konstrukcí. Na housenicovém podvozku. 

Kabelový buben s otáčivým pohybem slouží k navíjení a odvíjení přívodního kabelu při 

změnách polohy rypadla od napájecího zdroje. [9,10] 

 

Ostatní zařízení 

Aby bylo rypadlo schopno bezpečného provozu, je vybaveno celou řadou dalšího 

zařízení, mezi něž patří: 

 Elektro zařízení  

 Koncové spínače 

 Pojistné zařízení 

 Stabilní hasicí zařízení 

 Elektrická požární signalizace 

 Brzdové systémy 

 Zdvihací zařízení 

 Systém tlakového mazání 

 Kompresorové stanice 

 Elektrické zdrojové soustrojí 

 Dílny a sklady náhradních dílů 

 Sociální zařízení 
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5.2.1 Pojistná a bezpečnostní zařízení rypadla KK1300/K111 

Časté přetěžování rypadla může vést k nadměrnému opotřebování součástí a snížení 

jejich životnosti. Proto je rypadlo vybaveno pojistným zařízením, které zabraňuje vzniku 

sil od rýpání, jež by mohly způsobit poškození ocelové konstrukce a ostatních strojních 

součástí. Nastavená úroveň pojistného zařízení umožňuje dosahování vysokých hodnot 

těžebních výkonů při působení pojistného zařízení a tím prodluží bezvadný chod  

a životnost stroje. [1] 

 

Za pojistná zařízení se považuje: 

 Pojistná zařízení pohonu kolesa  

 Nastavením maximálního kroutícího momentu na frekvenčních měničích hnacích 

motorů.  

 Jištěním proti přetížení obvodovou i boční silou tenzometrickým systémem. 

 Pojistnou spojkou u obou pohonů, která vypíná při dosažení 2,4 násobku 

jmenovitého momentu. 

 

 Pojistná zařízení pohonu otoče 

 Nastavením maximálního krouticího momentu na frekvenčních měničích hnacích 

motorů. 

 Nastavením omezení maximální boční síly na koleso tenzometrickou aparaturou. 

 Pojistnou třecí spojkou u každého pohonu. 

 

 Pojistné zařízení zdvihu kolesového výložníku  

 Snímáním zvýšených otáček pohonu zdvihu kolesového výložníku. Pokud se 

otáčky zvýší na 1,1 násobku jmenovitých otáček motoru, řídicí systém vypne 

pohon zdvihu. 

 Měření odlehčení pod kolesem tenzometrickou aparaturou - Kvůli ztrátě stability se 

nesmí pohonem zdvihu výložníku položit koleso na zem. 
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Za bezpečnostní zařízení rypadla se považuje: 

 

 Jištění tlakové nádoby kompresoru pojistným ventilem nastaveným na otevírací 

přetlak 1 MPa. 

 Čidla prokluzu pásů ke snížení nebezpečí požáru. 

 Hydraulické brzdy na všech stěžejních pohonech. 

 Koncové vypínače a indikace: 

 Omezující polohy drah hlavních pohybů rypadla a spouštění kolesového 

výložníku a otoč svršku stroje. 

 Omezující polohy otoč spojovacího mostu a pojezdu stroje. 

 Působící při vybočení pásu dopravních cest. 

 Blokovací a signalizační vypínače. 

 Tlačítka obvodu nouzového vypínání a bezpečnostního lankového vypínání, 

blokovací vypínače místního ovládání dopravních pásů. 

  Proti naražení – tzv. tykadla. 

 Zdvihacích zařízení. 

 Měření a vyhodnocení rychlosti větru. 

 První úroveň při rychlosti větru 17ms
-1

  signalizuje na displeji v kabině řidiče 

 Druhá úroveň při rychlosti větru 20 ms
-1

 signalizuje signalizace na displeji 

v kabině řidiče a blokuje chod pohonu kolesa. 

 Měření náklonu rypadla v příčném a podélném směru analogovým čidlem. 

 Při provozu 3,5° (5,6%) akustická a optická signalizace v kabině řidiče. 

 Při transportu 5,8° (10%) akustická a optická signalizace v kabině řidiče. 

 Měření náklonu podpěrného vozu v příčném a podélném směru analogovým čidlem. 

 Při provozu 3,5° (5,6%) akustická a optická signalizace v kabině klapkaře. 

 Při transportu 5,8° (10%) akustická a optická signalizace v kabině klapkaře. 
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5.3  Provoz rypadla 

5.3.1 Sklony a natáčení 

 Natočení otočného svršku vůči spodní stavbě:                   ± 210° 

 Natočení spojovacího mostu vůči spodní stavbě:                                ± 105° 

 Převýšení pojezdových rovin hlavního a podpěrného podvozku:          ± 15m 

 Transportní sklon pojezdové roviny:                         nahoru 5,8%, dolů 10% 

 Pracovní sklon pojezdové roviny:                        podélný 5,6%, příčný 3,5% 

5.3.2 Dosahové parametry 

 Největší dosahovaná výška řezu nad pojezdovou plošinou:                  30m 

 Největší dosažená hloubka řezu pod pojezdovou plošinou:                    4m 

 Maximální šířka bloku, který má výšku 30m :                                    69m 

 Vodorovný dosah kolesa a teleskopického spojovacího mostu:          191 m 

 Rozdíl mezi vysunutým a zasunutým teleskopickým mostem:             37 m 

 Dosah nakládacího pásu od středu podávacího vozu:       16,25m až 21,25m 

5.3.3 Rychlosti 

 Rychlost pojezdu rypadla:                                                2,5 - 10 m.min
-1

 

 Jmenovité otáčky kolesa:          4,6 1∙ min
-1

 (s rozsahem otáček 50%-120%) 

 Rychlost dopravních pásů rypadla:                                              4,1 m. s
-1

 

5.3.1 Parametry rýpání 

 Průměr kolesa:                                                                                  13 m  

 Počet korečků:                                                                                      15 

 Užitečný objem korečků:                                                                  1,3 m
3
 

 Měrná rypná síla:                                                                    219 kN . m
-1

 

 Instalovaný výkon pohonu motorů kolesa:                                     2300 kW 
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5.4 Provozní nasazení rypadla KK1300/K111 

Rypadlem KK1300/K111, jako strojem s nevýsuvným kolesovým výložníkem  

se musí tvarování bočního svahu provádět zmenšováním úhlu otáčení horní stavby  

u spodních lávek a nastavení jednotlivých třísek pojezdem stroje. [1] 

Teleskopická konstrukce nakládacího výložníku umožňuje odrýpání celého 

pracovního bloku, převážně bez změny nastavení předávacího místa na porubní  

dopravník.  [1] 

Rypadlem je možné realizovat všechny známé technologické způsoby dobývání,  

tj. lávkování, spouštění a jejich kombinace. Dosah kolesového výložníku a obrysové úhly 

kolesa umožňují vytvářet ploché boční svahy i při dostatečné hloubce bloku. Dosah 

nakládacího zařízení a jeho konstrukční řešení umožňují realizovat víceřezovou 

technologii, tj. dobývání na dvou až třech pracovních horizontech při použití jedné linky 

dálkové pásové dopravy. [1] 

Při těžbě rypadlem KK1300/K111 musí obsluha rypadla i projektanti postupu znát  

a respektovat technologii těžby se vzorovými způsoby přechodů neúčinných prostoru, 

způsoby tvorby zátinky a nájezdy i výjezdy z řezů.  

 

Obr. č. 4: tvorba zátinky u vratné stanice při odtěžování výškového řezu (další příklady uvedeny v příloze)[1] 
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6 Nasazení technologického celku 

V letošním roce je rypadlo KK1300/K111, jako součást TC2, nasazeno na 2. 

skrývkovém řezu. TC se skládá z rypadla, stávajících porubních dopravníků PD 502  

a PD504, stávajících spojovacích dopravníků PD506 a PD511 a novými pásovými 

dopravníky PD921 až PD926 šíře 1800 mm a shazovacím vozem SV1800 H/01. 

Skrývkové hmoty jsou zakládány na 5. etáži vnitřní výsypky zakladačem 

ZPD6600.20/Z96. [8] 

Poháněcí stanice dopravníku jsou vybaveny napínacím zařízením, pracujícím 

v automatickém režimu, regulují velikost napínací síly podle potřeby a zatížení pásového 

dopravníku. Vratná stanice je osazena posuvnou násypkou a vloženým dopadovým 

skluzem, který zmírňuje namáhání dopravního pásu při dopadu velkých kusů materiálu. 

Délka DPD je cca 7 km. Dopravníky jsou určeny pro středně agresivní prostředí, v oblasti 

s mírným klimatem, s rozsahem teplot okolního vzduchu od mínus 20°C až + 40°C. Při 

předávání vytěžených hmot na DPD je největší přípustný rozměr kusu 600 mm. Rozumí  

se tím ojedinělý výskyt kusů tohoto rozměru v množství do 5% jmenovitého hodinového 

dopravovaného množství. [8] 

 

Základní parametry pásových dopravníků 

 

 Maximální dopravní výkonnost                                                    9000 m
3
.h

-1
 

 Osazení hlavními pohony                                                            4 x 500 kW 

 Dopravní rychlost                                                                           5,2 m.s
-1

 

 Dopravovaný materiál                                                                      skrývka 

 Měrná sypná hmotnost                                                                    1,7 t.m
-3

 

 Kusovitost  materiálu                                                                   0 - 750mm 
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6.1 Nasazení rypadel a zakladačů na jednotlivých skrývkových řezech 

Tab. č. 1: plánované nasazení rypadel a zakladačů na skrývce v letech 2013-2015 [SD] 

  2013 

řez rypadlo zakladač 

1 K10000.1/K74 ZP10000/Z81 

2 KK1300/K111 ZPD6600.20/Z96 

3 KU800.17/K105 ZP5500.5/Z79 

4 KU800.19/K 98 ZP6600/Z85 

5 KU800.18/K99 ZPDH6300.1-CZ/Z102 

6 K2000.1/K101 ZPD8000.1/Z98 

  2014 

řez rypadlo zakladač 

1 K10000.1/K74 ZP10000/Z81 

2 KU800.17/K105 ZPD6600.20/Z96 

3 KU800.19/K 98 ZP5500.5/Z79 

4 KU800.18/K99 ZP6600/Z85 

5 KK1300/K111 ZPDH6300.1-CZ/Z102 

6 K2000.1/K101 ZPD8000.1/Z98 

  2015 

řez rypadlo zakladač 

1 K10000.1/K74 ZP10000/Z81 

2 KU800.17/K105 ZPD6600.20/Z96 

3 KU800.19/K 98 ZP5500.5/Z79 

4 KU800.18/K99 ZP6600/Z85 

5 K2000.1/K101 ZPDH6300.1-CZ/Z102 

6 KK1300/K111 ZPD8000.1/Z98 

 

Z tabulky je patrný předpokládaný postup rypadla KK1300/K111. Podle plánu  

by se rypadlo mělo postupnou těžbou a transporty dostat na nejnižší skrývkový řez. Určitě 

také stojí za zmínku, že zakladače zůstanou stále na svých pozicích a se změnou jejich 

nasazení se v dohledné době nepočítá. 
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Na velkolomu Bílina jsou zastoupeny technologické celky: TC1, TC2, TC3. První 

skrývkový řez je zajišťován technologickým celkem TC3 tvořeným rypadlem 

K10000/K74, dálkovou pásovou dopravou šíře 2200 mm a zakladačem ZP10000/Z81. 

Ostatní skrývkové řezy zajišťují celky řady TC2, jež jsou tvořeny kolesovými rypadly  

a zakladači uvedenými v tabulce č. 1. V TC2 jsou zastoupeny dálkové pásové dopravníky 

šíře 1800, 2000 a 2200 mm.[9] 

Tab. č. 2: Plánované a skutečné odtěžení kolesovými rypadly na skrývce za rok 2012. [SD] 

 

rypadlo plán m
3 

skutečnost m
3 

plnění průměrná výkonnost m .h  ¹ 

1.řez K1000/K74 11000000 8281000 75% 2496 

2..řez 
KU800/K105 6700000 7721000 115% 1757 

KK1300/K111 3650000 4560000 125% 1128 

3.řez KU800/K99 9140000 8401000 92% 1955 

4.řez KU800/K98 8100000 9006000 111% 2047 

5.řez K2000/K101 8800000 7943000 90% 2206 

 

Na uhelném lomu zajišťují těžbu skrývky nad hlavou uhelné sloje a samotnou těžbu 

hnědého uhlí technologické celky řady TC1 s rypadly uvedenými v tabulce č. 3. Těžené 

uhlí z lomu je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou dopravou šíře 1200 mm. 

Cyklickou technologií se dotěžují ty části uhelné sloje, které jsou mimo dosah kolesových 

rypadel. Vytěžené uhlí se, za pomoci lopatových rypadel, nakladačů a automobilové 

dopravy, překládá na pásovou dopravu. Skrývkové hmoty, odtěžené při začišťování uhelné 

sloje, jsou dopravovány na vnitřní výsypku dálkovou pásovou dopravou šíře 1600 mm.[9] 

Tab. č. 3: Plánované a skutečné odtěžení kolesovými rypadly na uhelném lomu. [SD] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rypadlo 

 

plán skutečnost plnění 

KU300/K102 
skrývka m

3 
60000 122180 204% 

uhlí t 2460000 1912300 78% 

KU300/K83 
skrývka m

3 
50000 53480 107% 

uhlí t 2578000 2676553 104% 

KU300/K68 
skrývka m

3 
50000 68830 128% 

uhlí t 2200000 1823647 83% 

KU300/K70 
skrývka m

3 
50000 10100 20% 

uhlí t 2600000 3747200 144% 

K650/K108 skrývka m
3 

1280000 1846161 144% 

KU300/K91 skrývka m
3 

1170000 1762497 151% 

KU300/K71 skrývka m
3 

1170000 1544449 132% 

celkem 
skrývka m

3 
3850000 5579551 145% 

uhlí t 9838000 10159700 103% 
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Tab. č. 4: Porovnání KK 1300/K111 s K2000/K101. (Kolesovým rypadlem podobné koncepce.) 

parametry kolesového rypadla jednotka 
bez výsuvného kolesového výložníku 

K 2000/ K101 KK 1300/K111 

Teoretická výkonnost v sypané zemině [m3s.z. ∙ h-1] 5 500 5 500 

Měrná rozpojovací síla [kN ∙ m-1] 168 219 

Maximální obvodová síla kolesa [kN] 1250 1 400 

Přetížitelnost rypného ústrojí [-] 2,6 2,4 

Počet korečků [-] 15 15 

Objem korečku [l] 1 300 1 300 

Výkon pohonu kolesa [kW] 2x 1 000 2x 1 150 

Průměr kolesa [m] 13 13 

Jmenovité otáčky kolesa [1 ∙ min-1] 5,93 – 2,47 5,52/4,6 

Rozsah regulace otáček kolesa [%] 50 - 120 50 - 120 

Typ hlavního podvozku [-] Housenicový Housenicový 

Typ podvozku podpěrného vozu [-] Housenicový Housenicový 

Výška řezu [m] 35 30 

Hloubkový dosah od pojezdové pláně [m] 4 4 

Sklon bočního svahu [°] 45 55 

Pracovní sklon – podélný  [°] 3,2 3,2 

Pracovní sklon – příčný [°] 2 2 

Transportní sklon – podélný [°] +3,3 ÷ -5,7 +3,3 ÷ -5,7 

Transportní sklon – příčný [°] 2 2 

Převýšení podvozků [m] ± 15 ± 15 

Nejmenší poloměr zatáčení hlavního podvozku [m] 70 70 

Nejmenší poloměr zatáčení podpěrného vozu [m] 50 50 

Rozsah otoče horní stavby [°] ± 210 ± 210 

Rozsah natočení SM / NV [°] ± 105 ± 105 

Rozsah výsuvu KV / SM [m] 37 37 

Rychlost pojezdu / kráčení [m ∙ min-1] 2,5 ÷ 10 2,5 ÷ 10 

Rychlost dopravních pásů [m ∙ s-1] 4,1 4,1 

Šířka dopravních pásů [mm] 2 000 2 000 

Střední tlak na podložku – hlavní podvozek [MPa] 0,125 0,125 

Střední tlak na podložku – podpěrný vůz [MPa] 0,125 0,125 

Hmotnost [t] 5 700 4 977 

 

 Z tabulky č.4 je patrná podobnost rypadla K2000/K101 s KK1300/K111, které 

spojují podobné technické i výkonnostní parametry. Rypadlo KK1300/K111 přesto 

disponuje mnohem větší rozpojovací sílou než kolesové rypadlo K2000/K101 i při 

mnohem menší celkové hmotnosti. Během čtvrt století provozu rypadla K2000/K101  

a 200 mil.m
3
 vytěženými těžce rozpojitelnými horninami z 5. skrývkového řezu  

vzniklo mnoho poznatků z provozu i při řešení nenadálých havarijních situací. Díky těmto 

zkušenostem, které byly vzaty v potaz při konstrukci nového rypadla a přirozeným 

vývojem techniky mohlo vzniknout kolesové rypadlo KK 1300/K111. 

Některé strojní díly rypadla KK1300/K111 jsou totožné, jak s díly pro K2000/K101 

zejména díky některým konstrukčním řešením zejména podvozku a drtiče skrývky, tak  

i s rypadlem KU 800, kde jsou např. shodné kladky zdvihu kolesového výložníku a také 

převodovka dopravního pásu, která je unifikována s převodovkami DPD. 
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6.2 Ekonomické zhodnocení rypadla KK1300/K111 

Dělení provozních nákladů rypadla 
 

 Náklady na obsluhu: 

 Náklady na mzdy - Jsou nepřímo úměrné produktivitě práce, závisí tedy  

na počtu pracovníků a na jejich kvalifikaci.  

 Lékařské prohlídky. 

 Externí a provozní školení. 

 Ochranné pomůcky. 

 Ochranné nápoje. 

 Náklady na energii: 

 Jsou dány spotřebou a cenou energie. 

 Náklady na střední a běžné opravy, údržbu, maziva a rychle opotřebované 

části včetně ostatního materiálu:  

 Skládají se z materiálových a mzdových položek. 

 Odpisy:  

 Účtují se v takové výši, aby zajistily substanční zachování kapitálu. Zajišťují 

jednak hodnotu generálních oprav, které prodlužují fyzickou i morální 

životnost zařízení, a jednak i pořizovací náklady na nové náhradní zařízení 

rovnající se svou hodnotou původnímu zařízení. 

 Režijní náklady:  

 Zásobovací režie. 

 Nákupní režie. 

 Správní a režie personalistiky. 

 Náklady ostatní:    

 Pořízení hmotného majetku např. (nářadí). 

 Ekologické uložení odpadu. 

 Pojištění majetku. 

 Ostatní služby. 
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Na strukturu a absolutní velikost provozních nákladů v průběhu ročního období mají 

značný vliv i klimatické podmínky, kde všeobecně platí, že v zimním období jsou výsledky 

podstatně nepříznivější. 

Vzhledem k tomu že převážnou většinu provozních nákladů je omezeno zveřejňovat 

z důvodu obchodního tajemství, musím vycházet pouze z údajů, které jsou uveřejněné  

a jsou převážně převzaty z výroční zprávy Severočeských dolů. V roce 2012 bylo na Dole 

Bílina vytěženo 10,16 mil. tun uhlí a 52,72 mil. m
3 
skrývky. Rypadlem KK1300/K111 bylo 

vytěženo 4,56 mil. m
3
 skrývky. 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký podíl mělo rypadlo na celkové těžbě, 

včetně podílu z vytěženého uhlí a převodu tohoto podílu na peníze které SD a.s. utržily 

z prodeje vytěženého uhlí.  

 

Prvním úkolem se pokusím, převézt tuny vytěženého uhlí na m
3
. Podle 

tabulkové měrné hmotnosti hnědého uhlí 1200  kg . m
-3  

až 1500 kg . m
-3

. Jsem si zvolil 

střední hodnotu 1,35 t . m
-3

.  

 

Mu - Hmotnost vytěženého uhlí v DB [t] 

ρu - Střední měrná hmotnost hnědého uhlí [t . m
-3

] 

Vu – objemové množství vytěženého uhlí [m
3
] 

 

 

 

 
Převedl jsem vytěžené tuny hnědého uhlí na m

3
 a teď mohu spočítat celkové množství 

vytěžených hmot. 

 

Vs - celkové množství vytěžené skrývky [m3] 

Vh - celkové množství vytěžených hmot ( skrývky + uhlí ) [m3] 

 

 

 

 

 

 3mV
M

u

u

u 


 36
6
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35,1
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m



 3mVVV hus   3666 1022,60105,71072,52 m



Pavel Hrdina: Technické a technologické nasazení rypadla KK1300/K111 

 

2013      22                                                                                                                                  

 

Dále musím zjistit, jakým dílem se podílelo rypadlo  KK 1300/111 na celkovém 

množství vytěžených hmot. 

 

Pkk - poměr vytěžený KK1300/K111 k celkovému vytěženému množství všech vytěžených 

hmot [%] 

 

Vkk - množství vytěžené kolesovým rypadlem KK1300/K111 za rok 2012, které bylo 4,56 

mil. m
3
 skrývky. 

 

 

 

 

 

Rypadlo má na Dole Bílina podíl na odtěžení 7,57% všech hmot. 

 

Na dole Bílina se těží uhlí pro 3 základní uhelné produkty uvedené v tabulce č 6. 

 
Tab. č. 5: Uhelné produkty z dolu Bílina. [SD] 

Uhelné produkty z dolu Bílina cena za t Množství  t 

Uhlí tříděné pro obyvatelstvo, průmysl Ø2600Kč cca. 2 mil . t 

Výhřevné hruboprachy Ø 550 Kč cca. 3 mil . t 

Palivové směsi pro energetiku Ø 400 Kč cca. 5 mil . t 

Průměrná cena z celkové produkce 885 Kč 

  

 

Tuna uhlí byla v průměru prodávána za 885 Kč. 

 

Dosazením do vzorečků vypočítám pomyslné množství uhlí vytěžené rypadlem 

KK1300/K111 i cenu uhlí za kterou se toto uhlí prodalo. 

 

Ukk - pomyslné množství uhlí které připadá na KK1300/K111. [t] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rypadlem KK1300/K111 byly za rok 2012 vytěženy hmoty v hodnotě 681 mil Kč.  
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7 Dobývání velmi tvrdých nadložních vrstev doplňkovou 

mechanizací 

Na likvidaci velmi pevných vrstev a neúčinných prostor je zaměřen úsek technické 

přípravy skrývky, s roční odklizem cca 1,4 mil. m
3
 materiálu. Z důvodu výskytu těchto 

kolesovým rypadlem netěžitelných poloh, je nutné nahradit kolesové rypadlo jinou 

doplňkovou technologií. Praktické nasazení doplňkové technologie při rozpojování, nebo 

odtěžování velmi tvrdých poloh na řezech. Závisí vždy na konkrétních podmínkách. 

Řešení technologických postupů pro použití doplňkové technologie je záležitostí projekční  

a provozní. 

 

Lze pak pro dobývání velmi tvrdých poloh v nadloží prakticky uvažovat o nasazená 

následujících druhů doplňkové technologie: 

 

 Pro mechanické rozpojení lopatová rypadla, rozrývače a hydraulická kladiva.  

 Použití trhacích prací malého a velkého rozsahu, nebo dodatečné sekundární trhací 

práce. 

 Pro odtěžení, je nutné uvažovat i o použití cyklicky pracujícího zařízení,  

včetně doplňkové mechanizace přímo na řezech. Nebo dodatečné odtěžení 

lopatovými rypadly s autodopravou. Především musí být dodržena technologická 

návaznost s technologickými komplexy v provedení pro dobývací podmínky 

s výskytem tvrdých poloh. 

 

Obr. č. 5 dozer Caterpillar D8T [Autor] 
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7.1 Lopatová rypadla – technologické vlastnosti a použití  

Technologické vlastnosti hydraulických lopatových rypadel jsou obecně výhodné. 

Jednak umožňují selektivní těžbu v bloku, jednak lze jimi velmi tvrdé polohy v řezu lépe 

odtěžit, protože vyvíjejí konstantní sílu na zubech lopaty a po celé výšce řezu mohou 

vyvinout horizontální sílu v libovolném místě řezu. [4] 

Z hlediska nasazení technologie lopatových rypadel při dobývání velmi tvrdých poloh 

v nadložích můžeme uvažovat v případech:  

 Pro operativní a oddělené odtěžení, respektive rozpojení předstihové nebo zbytkové 

kubatury s velmi tvrdými polohami v různých částech a výškách řezů, a to v těsné 

návaznosti na vlastní technologické postupy kolesových rypadel. [4] 

 V kombinaci s postupem kolesového rypadla. V tomto případě, kdy je požadována 

především vysoká manipulovatelnost se strojem, mobilnost a výkonnost, ukazuje  

se vhodné použít lopatové rypadlo a to především ve spojení s automobilovou 

dopravou. [4] 

 Pro lokální nasazení na pomocných nebo odlehčovacích řezech a v koncích 

porubních front v odpovídajícím předstihu, před postupem kolesových rypadel. Zde 

je možno použít lopatová rypadla s velkým dosahem a dostatečným výkonem. [4] 

 

Na DB je nasazeno 8 rypadel Caterpillar 374 pro vyhledávání a likvidaci těžko 

rozpojitelných pískovců. Tyto stroje se řadí mezi nejvyšší hmotnostní třídu rypadel 

Caterpillar, která jsou určena především pro těžební průmysl.  

 

 

 

Obr. č. 6: Hydraulické lopatové rypadlo Caterpillar 374 . [13] 
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7.2 Rozrývače a nakládače  

Rozrývání je způsob rozpojování, případně jen nakypření velmi tvrdých hornin 

rozrývačem umístěným na zádi dozeru. Účelem je rozpojení horniny na požadovanou 

kusovitost bez použití trhacích prací. Vlastním pracovním orgánem rozrývacího zařízení, 

jsou rozrývací nože, jejich počet, geometrický tvar a rozteč závisí hlavně na hmotnosti 

 a tažené síle nosného stroje, hloubce a šířce záběru a na fyzikálně mechanických 

vlastnostech rozrývaných hornin. V případě umístění rozrývače na dozeru lze proces 

rozpojování hornin vhodně kombinovat, s jejich hrnutím na určitou vzdálenost. Pro 

nasazení rozrývačů na řezech je nutné vytvořit odpovídající pracovní plošiny nebo 

prostory, a to technologickým postupem kolesových rypadel - použitím více řezové 

technologie s vhodnou volbou pojezdových plošin, dobýváním se zúženou šířkou bloku 

 a podobně. [4] 

 

O použití rozrývačů při dobývání velmi tvrdých poloh na řezech lze pak 

uvažovat podle následujících technologických schémat: 

 

 rozrývačem narušená velmi tvrdá hornina určité maximální kusovitosti, je odtěžena 

kolesovým rypadlem při jeho postupu v řezu. [4] 

 rozrývačem rozrušená velmi tvrdá hornina je buď nakládána lopatovým rypadlem 

nebo nakládačem na dopravní prostředky, nebo shrnuta dozerem na místo 

nakládání, kde lze použít lopatové rypadlo nebo nakládač. [4] 

 

Rozrývání velmi tvrdých poloh na dole Bílina provádějí především dozery 

Caterpillar typového označení D10T nebo D8T uvedeným na obr. č. 5. Typickým znakem 

této hmotnostní třídy dozerů Caterpillar je zvýšené hnací kolo housenicového podvozku. 

Dlouhý podvozek se širokým rozchodem zaručuje vysokou stabilitu. Maximální penetrační 

síla rozrývacího nože (vertikálně) 205 kN a maximální vylamovací síla 415 kN zaručuje 

široké uplatnění při likvidaci velmi tvrdých poloh. [12] 
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7.3 Hydraulická bourací kladiva 

 Pro likvidaci čoček a nadměrných kusů velmi tvrdých hornin lze uvažovat  

o případném použití hydraulických bouracích kladiv, jejichž nosičem jsou 

hydraulická rypadla. Z dosavadních provozních zkoušek vyplývá, že tento způsob 

rozpojování lze použít, je-li splněn předpoklad zřetelné makrostruktury, trhlinatosti 

a vrstevnatosti rozpojovaného kusu horniny. Rozpojování ve směru patrných vrstev 

je proveditelné, ve směru kolmém na vrstvy se kus většinou nerozpojí, ale vznikne 

v něm pouze otvor. [4] 

 Relativně zatím nepoužívaným řešením ke zdrobňování nadměrných kusů na pláni 

řezů po těžbě je použití tzv. velkých výkonných kladiv používaných ke 

zdrobňování kusů především po provedených střelných pracích. Tyto kladiva nedrtí 

úderem jako hydraulická bourací kladiva, nýbrž tlakem na povrch kusu. Dané 

kladivo se připojuje k hydraulickému lopatovému rypadlu jako nosiči a je schopno 

v porovnání s klasickými hydraulickými bouracími kladivy vyvinout 15 až 30 vyšší 

energii ke zdrobňování. Jak je tedy určitě zřejmé, tak využití je možné ne  

k dobývání velmi tvrdých poloch, ale ke zdrobňování vzniklých nadměrných kusů 

při těžbě v obecné rovině včetně likvidace např. odstřelených pevných poloh. 

 

 

Obr. č. 7: Likvidace pevných poloh pomocí doplňkové mechanizace  [Autor] 
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7.4 Použití trhacích prací 

Při dobývání velmi tvrdých poloh v nadloží je nutné uvažovat i o použití trhacích 

prací velkého rozsahu, a to v následujících modifikacích: 

 Plošné nátřasné odstřely, prováděné v dostatečném časovém předstihu, před 

postupem dobývacího stroje a to zpravidla v celé mocnosti řezu, za účelem 

primárního narušení pevných jílovitých hornin (jíly, jílovce), tj. snížení velikosti 

jejich měrných rozpojovacích, respektive rypných odporů. Dochází při tom pouze 

k částečnému rozpojení velmi tvrdých poloh a ke vzniku větší fragmentace 

narušených hornin. [4] 

 Plošné těžební odstřely, prováděné lokálně v dopovídajícím časovém předstihu před 

postupem dobývacího stoje za účelem účinného rozpojení pevných hornin a velmi 

tvrdých poloh. Těžební odstřely ve srovnání s plošnými nátřasnými se vyznačují 

menšími roztečemi vrtné sítě, případně použitím vrtného schématu s mezivrty  

a větší měrnou spotřebou trhavin. [4] 

 Sekundární odstřely jsou prováděný pro rozpojení velkých balvanů uvolněných  

z řezu na pracovní plošinu. [4] 

Nenahraditelné jsou trhací práce při rozvolňování tvrdých nadložních vrstev 

pískovců, velkých balvanů a čoček skalních hornin, jejichž objem ve skrývce je stále velký 

a i v dalších letech bude narůstat. 
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7.5 Dopravní zařízení k doplňkové mechanizaci 

Nejvhodnější v podmínkách uhelného lomu je použití kloubových damprů z důvodu 

menší náročnosti na kvalitu provozních cest, schopnost zdolávat větších stoupání i klesání. 

Na DB se používají kloubové dampry Volvo s nosností 39 tun a objemem korby 

24m
3
. Dampry Volvo A40 E se vyznačuje výbornou ovladatelností a pohodlím řidiče 

v klimatizované kabině, jsou určené do těžkého terénu, odvážejí pískovcové polohy  

na spodní etáž vnitřní výsypky k mobilnímu drtiči. Materiál nakládají kolové  

nakladače (obr. č. 8), nebo lopatová rypadla (obr. č. 7) přímo do násypky mobilního drtiče, 

který jej zpracovává na požadovanou frakci. Tato frakce je především používána jako 

podsyp provozních cest. Z důvodu velkého množství dopraveného kamene, není možné 

všechen kámen zpracovat drcením v mobilním drtiči, proto se větší kameny přímo 

zakládají jako stabilizační lavice vnitřní výsypky. 

Dostatečné skrápění cesty umožňující zvýšit rychlost i při suchém období a zároveň 

snížit prašnost i v případě větného počasí. [14,9] 

 

 

 

Obr. č. 8: Kolový nakladač Komatsu 470 [Autor] 
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8 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem svým způsobem shrnul rešeržně zkušenosti s 

nasazením kolesového rypadla KK 1300 na Dolech Bílina, včetně dalších zkušeností u 

jiných kolesových rypadel. V rámci provedené rešerže jsem zjistil, že neexistují ve své 

podstatě ve světě srovnatelné provozní podmínky, které by byly převoditelné, takže 

existuje jediný možný postup – řešit samostatně, maximálně s využitím provozních 

zkušeností v rámci DB a.s., resp. bývalého SHD. Z tohoto pohledu jedinou možnou 

novinkou je návrh na vyzkoušení tzv. velkých výkonných kladiv při rozdrobňování 

nadměrných kusů z pohledu nasazení techniky a technologie při povrchovém dobývání 

hnědého uhlí.  
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