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Anotace 

Ing. TOMEK, Petr. Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí. Ostrava, Katedra 

výrobních strojů a konstruování, VŠB – TU Ostrava, 2014. 114 s. Disertační práce, 

vedoucí: Fries, J. 

Disertační práce řeší problematiku vybraných uzlů a technologických oblastí konstrukce 

dobývacího kombajnu nízkých slojí. Zaměřuje se především na problematiku pojezdového 

ústrojí; kluzných a spolu zabírajících částí; problematiku jejich otěruvzdornosti, snížení 

výrobní náročnosti vybraných strojních zařízení, problematiku montáže a demontáže 

zařízení v nízkých slojích a rovněž problematiku protikorozní ochrany spárových ploch 

pevného závěru. Při inovaci dobývacího kombajnu nízkých slojí jsou využívána data 

získaná analýzou provozních dat stroje a souborů měření in-situ. Práce obsahuje 

experimenty a návrhy řešení výše zmíněné problematiky a jejich následné využití v důlní 

a technické praxi a ve výrobních technologických postupech. 

Annotation 

Ing. TOMEK, Petr. Low-Seam Longwall Shearer Innovation. Ostrava, Department of 

Production Machines and Design, Technical University of Ostrava, 2014. 114 p. Doctoral 

thesis, Head Supervisor: Fries J. 

The dissertation addresses issues associated with selected components and technological 

systems of longwall shearers utilized in low-seam coal mining applications. The paper 

primarily focuses on issues related to the running gear and its sliding/driving components 

in terms of their frictional resistance and deals with the optimization of processes involved 

in the manufacture of selected machinery, issues pertaining to the assembly and 

disassembly of the shearer in low-seam mines, as well as corrosion protection of joint 

surfaces of flameproof enclosures. The innovation of low-seam longwall shearers is 

approached on the basis of data gleaned from analyses of operating data and on-site 

measurements. The dissertation includes experiment reports and presents proposals as to 

how the aforementioned issues could be effectively addressed and the results implemented 

in mining and technological applications and manufacturing processes. 



Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí 

 

4 
 

Obsah 

1 ÚVOD ....................................................................................................................... 5 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY .............................................. 6 

2.1 DOBÝVACÍ KOMBAJN MB 444 P - SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ................................. 6 

3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ................................................................................ 9 

4 ŘEŠENÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE .............................................................. 10 

4.1 PROBLEMATICKÉ UZLY KONSTRUKCE DOBÝVACÍHO KOMBAJNU ................................................. 10 

4.2 ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI KLUZNÝCH ČÁSTÍ KOMBAJNŮ .................................................................... 11 

4.2.1 ANALÝZA OPOTŘEBENÍ KLUZNÝCH ČÁSTÍ KOMBAJNU A SOUVISEJÍCÍCH DÍLŮ .............................. 12 

4.2.2 SNÍŽENÍ KVALITY MATERIÁLU KLUZNÝCH ČÁSTÍ KOMBAJNU ....................................................... 16 

4.2.3 KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY KLUZNÝCH ČÁSTÍ ................................................................................... 16 

4.3 ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI SPOLU ZABÍRAJÍCÍCH ČÁSTÍ ....................................................................... 21 

4.3.1 OPOTŘEBENÍ OZUBNICOVÝCH HŘEBENŮ POJEZDOVÉ TRATĚ – ŠACHTA Č. 1 ................................. 21 

4.3.2 OPOTŘEBENÍ OZUBNICOVÝCH HŘEBENŮ POJEZDOVÉ TRATĚ – ŠACHTA Č. 2 ................................. 23 

4.3.3 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI HŘEBENŮ POJEZDOVÉ TRATĚ ......................... 23 

4.3.4 OPOTŘEBENÍ CÉVOVÝCH KOL ...................................................................................................... 23 

4.3.5 ANALÝZA VLIVU OPOTŘEBENÍ KLUZNÝCH ČÁSTÍ KOMBAJNU A OZUBNICOVÝCH HŘEBENŮ 

POJEZDOVÉ TRATĚ NA SPOLU ZABÍRAJÍCÍ ČÁSTI (CÉVOVÉ KOLO A OZUBNICOVÝ HŘEBEN). .......... 25 

4.4 POVRCHOVÉ KALENÍ HŘEBENŮ .................................................................................................... 27 

4.4.1 POVRCHOVÉ KALENÍ HŘEBENŮ PRŮBĚH EXPERIMENTU ................................................................ 27 

4.4.2 OPRAVA HŘEBENŮ NÁVAREM TVRDOKOVU ................................................................................. 29 

4.5 OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY FUNKČNÍCH PLOCH PEVNÉHO ZÁVĚRU .................. 30 

4.5.1 LEVÝ PORTÁL - OCHRANA TĚSNÍCÍ HMOTOU MOLYKOTE ............................................................. 30 

4.5.2 PRAVÝ PORTÁL - OCHRANA TĚSNÍCÍ HMOTOU MOLYKOTE .......................................................... 31 

4.5.3 STŘEDNÍ, PŘÍPOJNÝ ELEKTRO PORTÁL - OCHRANA TĚSNÍCÍ HMOTOU MOLYKOTE ........................ 32 

4.5.4 DÍRY PRO VÍKA ELEKTRO - OCHRANA TĚSNÍCÍ HMOTOU MOLYKOTE ........................................... 33 

4.5.5 ŘEŠENÍ NEREZOVÝM NÁVAREM. .................................................................................................. 33 

5 ZÁVĚR ................................................................................................................... 35 

6 SUMMARY ............................................................................................................ 37 

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................. 39 

8 SEZNAM VLASTNÍCH PRACÍ .......................................................................... 40 

8.1 ČLÁNKY V ODBORNÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH ................................................................... 40 

8.2 FUNKČNÍ VZORKY ........................................................................................................................ 40 

 



Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí 

 

5 
 

1 Úvod 

Vrůstající poptávka po koksovatelném uhlí, byť vlivem hospodářské krize 

posledních několika let byl její růst citelně zpomalen, vede k tlaku na vývoj nových 

technologií a zařízení zajišťujících jeho efektivní těžbu. 

V současné době, je všude tam, kde je to vhodné nahrazována tradiční metoda 

pilířování, při níž jsou podzemní ložiska těžena tak, že jsou v nich z důvodu zamezení 

poklesu horizontů ponechány pilíře podpírající strop, metodou stěnování a to především v 

hloubkách větších než 300 m, kde je pilířování ekonomicky velmi náročné. Vhodnost 

jedné či druhé, případně některé další metody je závislé na kombinaci mnoha faktorů 

(geologie, faktory vyplývající z povahy těžebního průmyslu příslušné země aj.). Metoda 

stěnování je vhodná především pro rozsáhlé uhelné sloje s málo proměnlivou mocností bez 

větších poruch ovlivňujících průběžnou těžbu. Technologie stěnování je vhodná 

k automatizaci většiny procesů exploatace nerostu, což vyvažuje její částečnou nevýhodu 

velkých počátečních nákladů na vybavení porubů a nutnosti dobře udržovaného systému 

důlních větrů - klimatizace. 

Země s největším podílem stěnování jsou Čína a USA, Austrálie, Rusko, Polsko, 

Česká republika, Mexiko, Ukrajina, Velká Británie a Německo. 

Vedle slojí s velkou mocností, se nachází velké množství uhelných zásob v nízkých 

slojích a to především v Rusku a na Ukrajině. Vezmeme-li v úvahu, že například v rámci 

pokrytí celkové spotřeby energie Ukrajiny, která zaujímá šestou příčku na světě ve 

velikosti uhelných rezerv, je uhlí druhým největším zdrojem (cca 25% podíl v primární 

spotřebě energie) a spotřeba uhlí oproti stejnému období předchozího roku vzrostla v roce 

2011 o 9% a dosáhla téměř 82 milionů tun, je logické, že vzrůstá poptávka po strojním 

vybavení zajišťujícím jeho těžbu v podmínkách nízkých a nízkých slojí. 

V posledním roce je bohužel situace na východě Ukrajiny, kde se nachází většina 

ukrajinských zásob koksovatelného uhlí, komplikovaná v důsledku nepřehledné politické 

situace a místních ozbrojených střetnutí, ale do budoucna se dá předpokládat, že po 

vyřešení této krize, bude snaha o opětovnou stabilizaci politické i ekonomické situace 

a o obnovení těžby v plném rozsahu. Z tohoto důvodu je nutno být připraven na obnovení 

poptávky po sofistikovaných dobývacích systémech – dobývacích komplexech do nízkých 

slojí. Tyto stroje by měly být šetrné k životnímu prostředí a samozřejmě samotný proces 

exploatace co nejvíce efektivní. 
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2 Současný stav řešené problematiky 

Nízké sloje se v současné době ve velkém měřítku dobývají především V Rusku 

a na Ukrajině (jak je uvedeno v úvodu) a rovněž v České republice v Ostravsko 

karvinském revíru. Zde se však zatím tyto sloje dobývají pluhovými komplexy, avšak 

právě v těchto dnech se bude rozhodovat o nákupu kombajnového komplexu do nízkých 

slojí a to na dole ČSM. Je to dáno relativně obtížnými důlně geologickými podmínkami, 

které nejsou vhodné pro pluhování, tedy nasazení pluhového komplexu. 

2.1 Dobývací kombajn MB 444 P - současný stav řešené problematiky 

Českým zástupcem bezřetězových kombajnů s tělem kombajnu mimo dopravník, 

s elektrickou regulací rychlosti pojezdu, je kombajn společnosti T Machinery a.s. 

MB 444 P (Obr. 1), určený pro obousměrné bezvýklenkové dobývání uhlí o pevnosti do 

40MPa. Povolené jsou proplástky horniny s pevností do 60MPa s maximálním podílem do 

20% celkové dobývané mocnosti. Kombajn je určen pro dobývání uhelných slojí od 0,8 do 

1,5m s podélným úklonem ±35° a příčným úklonem (směrem na pilíř) ±20°. Dobývací 

stěnový kombajn MB444P je určen rovněž k nasazení v plně mechanizovaných 

komplexech s hydraulickou mechanizovanou výztuží a hřeblovým dopravníkem.. Velkou 

předností kombajnu jsou jeho malé rozměry, velká pevnost a odolnost vůči mechanickým 

vlivům při dobývání. Strojní část kombajnu tvoří střední část a portálové samonosné části, 

vetknuté do středu kombajnu. Ovládání stroje je možné pomocí tlačítek na hlavním nebo 

pomocném panelu, nebo pomocí pultu dálkového ovládání [7]. 

Pojezd kombajnu zajišťují dvě nezávislá pojezdová zařízení, skládající se 

z elektromotoru, čelní a planetové převodovky na výstupu s cévovým kolem, které se 

odvaluje po hřebenu. Pojezd stroje je v bezřetězovém provedení EICOTRACK 

a mechanizovaným ukladačem kabelů a hadic pro práci v pravém nebo levém porubu 

v závislosti na směru odtěžení. Ze strany závalu je kombajn veden na vodící tyči, po níž 

současně vykonává kluzný pohyb. Na straně pilíře se po břitu hřeblového dopravníku 

posouvá dolní část levého a pravého portálu a po počvě se posouvá pilířová kluznice, 

upevněná na části kombajnu nacházející se mimo dopravník. Šnekové rozpojovací orgány 

umístěné na ramenech rozpojují a částečně nakládají uhlí na hřeblový dopravník. Řezné 

orgány ramene jsou vybaveny tryskami vnitřního zkrápění z důvodu eliminace prachu a 

možnosti jeho následného vznícení. 
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Zajímavě řešená konstrukce tohoto kombajnu, umožňující dobývání nízkých 

mocností, při relativně vysokém výkonu a efektivitě, předurčuje tento typ kombajnu jako 

vhodný prostředek pro nasazení tam, kde již klasické konstrukce kombajnů (tělo kombajnu 

nad hřeblovým dopravníkem) nelze použít. I přes drobné komplikace při prvním nasazení 

tohoto inovativního kombajnu in situ, dosáhl tento komplex vynikajících výsledků. 

Odstranění těchto nedostatků a dosažení ještě lepších technických vlastností a výkonových 

parametrů tohoto kombajnu, jsem si proto vybral jako obsah své disertační práce „Inovace 

dobývacího kombajnu nízkých slojí“.  

Při provozu důlního dobývacího portálového kombajnu MB 444 P (obr. 1) dochází 

mimo jiné k opotřebení kluzných částí kombajnu a rovněž k nadměrnému opotřebení 

ozubnicových hřebenů pojezdové tratě. Kluznice u cévového kola tvoří společně s dolní 

částí levého, respektive pravého portálu portálové části kombajnu monoblok, viz Obr. 4. 

Tento monoblok spolu s horní částí levého, nebo pravého portálu tvoří spoj portálové části 

s tělem kombajnu. Výměna kluznice je obtížná z důvodu deformací navzájem spojených 

částí (těla kombajnu, kluznice u cévového kola). Při jízdě kombajnu dochází 

k nadměrnému přetěžování pojezdových motorů z důvodu „klínění se“ kombajnu na trati 

hřeblového dopravníku. 

Plochy rovinných spár pevných závěrů kombajnu jsou vystavovány působení 

mechanického opotřebení a současně působení agresivního důlního prostředí, následkem 

čehož dochází ke korozi těchto ploch a nebezpečí následného snížení bezpečnostní funkce 

těchto spár (spára musí zajistit, v případě výbuchu uvnitř závěru, uhasnutí plamene 

procházejícího spárou, aby nedošlo k přenesení výbuchu do okolní atmosféry). Největší 

zasažení spárové plochy korozí bylo u portálového kombajnu MB 444 P zjištěno na ploše 

levého portálu v místě přechodu mezi závěrem levého portálu a tělem elektro skříně 

kombajnu. Pevným závěrem rozumíme typ ochrany, který předepsaným způsobem 

konstrukce zabezpečuje, aby v případě exploze uvnitř této konstrukce, způsobené částmi 

schopnými vznítit výbušnou atmosféru umístěnými uvnitř závěru; tento závěr vydržel 

výbuchový tlak a zabránil přenesení výbuchu do okolní výbušné atmosféry.  

Základní části kombajnu  

1. Střední část kombajnu;2. Levé rameno;3. Pravé rameno;4. Rozpojovací orgán 

pravý;5. Rozpojovací orgán levý;6. Elektromotor ramene;7 Portálová část. 
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3 Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce „Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí“ je zvýšení 

efektivity dobývání nízkých slojí kombajnovými komplexy. Z důvodu šíře této problematiky 

jsem rozdělil tento úkol do několika dílčích cílů: 

 Analyzovat detailněji problematické uzly konstrukce kombajnu pro nízké mocnosti.  

 Navrhnout možné opatření vedoucí ke zvýšení životnosti kluzných částí kombajnů. 

 Zvýšení životnosti spolu zabírajících částí pojezdových ústrojí (ozubnicových 

hřebenů, cévových kol, vodících tyčí apod.). 

 Snížení výrobní náročnosti vybraných strojních částí. 

 Snížení časové náročnosti montáže a demontáže stěžejních strojních částí in-situ. 

 Optimální řešení ochrany ploch pevného závěru před korozí s ohledem na bezpečnost 

důlních zařízení a příslušnou legislativu.  



Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí 

 

10 

4 Řešení cílů disertační práce 

Disertační práce je zaměřena na optimalizaci exploatace nerostu (uhlí) dobývacím 

kombajnem a to zejména nízkých slojích. Praxe ukázala problematické oblasti (uzly) 

konstrukce předmětné techniky. V rámci disertační práce jsem se následně zaměřil na řešení 

těchto konkrétních problémů, které jsem vysledoval a analyzoval v průběhu dlouhodobého 

nasazení předmětné techniky in situ.  

4.1 Problematické uzly konstrukce dobývacího kombajnu 

Praxe ukázala některé problematické uzly konstrukce důlních kombajnů určených pro 

dobývání nízkých slojí, jejichž řešení je důležité pro jeho správnou funkčnost kombajnu 

a každý následný výzkum v těchto oblastech bude přínosem pro konstrukci těchto strojů. 

Jedná se o následující oblasti (jejich výčet není jistě úplný): 

1) Problematika životnosti kluzných částí dobývacích kombajnů.  

2) Problematika výrobní náročnosti vybraných strojních částí. 

3) Problematika montáže a demontáže zařízení v nízkých slojích. 

4) Problematika životnosti spolu zabírajících částí ve srovnání s dalšími částmi stroje. 

5) Problematika otěru strojních částí v podmínkách nízkých slojí. 

6) Problematika koroze ploch pevných závěrů kombajnu 

7) Problematika konstrukce a dimenzování motorů kombajnu a jejich zkoušení.  

8) Problematika hlídání tahu v kabelech. 

9) Problematika konstrukce a ochrany hydraulických válců před korozí a opotřebením. 

10) Problematika průchodu odtěžené horniny pod kombajnem v podmínkách nízkých slojí. 

11) Prostorová problematika – nedostatek vnitřního prostoru. 

12) Problematika využití nových technologií a nových materiálů.  

Z důvodu závažnosti a potřebnosti inovace dobývacího kombajnu jsem se zabýval pouze 

prvními šesti body (1 až 6), což jsou současně dílčí cíle mé disertační práce. Řešení vychází 

vždy z konkrétních řešených úkolů při inovaci důlního dobývacího kombajnu MB 444 P, 

které jsem osobně řešil a zaváděl takto prakticky zpět do praxe. Tím jsem si zároveň ověřoval 

mé myšlenky a inovace in situ díky vyhodnocování měřených dat. 
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4.2 Zvýšení životnosti kluzných částí kombajnů 

Do strojního uzlu pod názvem „kluzné části dobývacího kombajnu“ řadíme především 

pilířovou kluznici, kluznici u cévového kola a v případě portálových kombajnů rovněž 

„trubkové“ vodící části. Všechny tyto části patří do kategorie tzv. „rychle se 

opotřebovávajících se dílů“, tj. dílů, u nichž je garantovaná životnost mnohem nižší, než je 

životnost celého zařízení. Kluzné části bývají obvykle vyrobeny z otěruvzdorných materiálů 

(oceli Hardox a případné jejich ekvivalenty).  Cena takových komponent je následně vysoká, 

daná jednak cenou vlastního materiálu a jednak vysokými náklady na samotnou výrobu (z 

důvodu špatné obrobitelnosti). Potřeba užití kvalitních materiálů je však nutnou podmínkou 

správné funkce. Kluzné části ovlivňují řadu parametrů kombajnu: max. rychlost, výkonost aj. 

 

Obr. 2 – Kluzné části kombajnu MB 444 P 

Jedním z dílčích cílů, kterými se v této práci zabývám, je právě problematika těchto 

kluzných částí. Při zpracování této tématiky vycházím z řešení konkrétní konstrukce kluznice 

u cévového kola portálového kombajnu MB 444 P společnosti T Machinery a.s.  

Jako výchozí materiál veškerých kluzných částí byl navržen materiál HARDOX 400. 

V rámci zkoušky životnosti jednotlivých navržených kluzných částí, bylo provedeno 

kontrolní měření tvrdosti a pevnosti všech těchto částí, před vlastním nasazením do provozu, 

zda skutečné hodnoty odpovídají deklarovaným hodnotám příslušného materiálu. V případě 
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neodpovídajících hodnot byly takovéto neshodné díly vyřazeny z dalšího výzkumu (nebyly 

nasazeny do provozu). 

Při následných zkouškách in situ byla stanovena skutečná životnost těchto kluzných 

částí na cca 50 dnů provozu. Přesnou délku životnosti jednotlivých vzorků nebylo v první fázi 

experimentu možné zdokumentovat, z provozních důvodů, nebyla možná moje přítomnost, 

ani přítomnost servisního technika při výměně jednotlivých kluznic, avšak ze servisních 

zápisů šachty a servisního střediska vyplynulo, že průměrná doba životnosti těchto kluznic 

byla cca 50 dnů. Tato hodnota se jevila jako vyhovující. V průběhu dalšího provozu 

kombajnu však docházelo ke značnému opotřebení pojezdové tratě a především ozubnicových 

hřebenů (materiál hřebenů  GS-42 CrMo4 zušlechtěný na 1000±50MPa), což znamenalo 

značnou finanční zátěž z důvodů nutnosti výměny velké části těchto hřebenů. Jako možná 

řešení jsem navrhl: 

 Diagnostika práce kombajnu a kluzných částí a následná analýza získaných dat. 

Z výsledků této práce: Důsledné dodržování výměny kluzných částí.  

 Snížení kvality materiálu kluzných částí kombajnu za účelem menšího opotřebení 

hřebenů na úkor rychlejšího opotřebení kluzných částí.  

 Konstrukční úpravy jednotlivých kluzných částí 

 Povrchové kalení hřebenů 

4.2.1 Analýza opotřebení kluzných částí kombajnu a souvisejících dílů  

Ze záznamu provozu kombajnu na šachtě Pavlogradskaja, Ukrajina, oblast 

Pavlogradugol (dále jen šachta č.1),, a z grafů průběhu práce kombajnu pro každý sledovaný 

den (příklad viz graf 1) byly získány hodnoty následujících veličin: úroveň proudové ochrany 

levého pojezdového motoru M1 [%], úroveň proudové ochrany pravého pojezdového motoru 

M2 [%], pojezdová rychlost kombajnu [m.min-1]. Pomocné veličiny: číslo sekce [-], podélný 

úklon kombajnu [°] a příčný úklon kombajnu [°]. 

Průměrný podélný úklon sledované porubní stěny na šachtě č. 1 byl ve sledovaném 

období 1° a příčný úklon stěny (směr pilíř – zával) 8°.  

U kluzných elementů pojezdových částí kombajnů dochází k adhezivnímu opotřebení 

jednak vzájemným stykem těchto částí kombajnu a hřeblového dopravníku a rovněž vlivem 

působení cizorodých křemičitých částic (přibírka kamene nebo proplástku při těžbě uhlí) 

vniklých mezi třecí plochy a tím i k opotřebení abrazivnímu. 
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Graf 1 - Průběh práce kombajnu dne 20.3. 

Legenda grafů (1-6):  

Úroveň ochrany M3 [%] (*1+0), Úroveň ochrany M4 [%] (*1+0), Rychlost [m∙min
-1

] (*1+0), 

Číslo sekce (*1+0), Úklon podélný [°] (*1+0), Úklon příčný [°] (*1+0)  

Kluznice UCK – šachta č. 1 

Ve sledovaném období byly na šachtě č. 1 měřeny a zaznamenávány rozměry 

kluzných částí, především kluznice u cévového kola, která je, jak se následně prokázalo 

nejvíce a nejrychleji se opotřebovávající se kluznou částí sledovaného kombajnu a má 

největší vliv na plynulost chodu kombajnu.  Z tab. 1 vidíme, že mezi 40. a 50. dnem provozu 

(po odtěžení cca 80000 t) dochází k výraznému nárůstu opotřebení. Opotřebení v [%] je 

v tomto případě míra opotřebení vodítek kluznice UCK. 

Tab. 1 – opotřebení kluznice u cévového kola 

Počet dnů [den] 0 10 20 30 40 50 60 

opotřebení [mm] 0 5 6 7,5 9 14 24 

opotřebení [%] 0 15,63 18,75 23,44 28,13 43,75 75 

 

Ze zjištěných hodnot zatížení pojezdových motorů je patrné, že toto opotřebení 

kluzných částí v případě nových nebo jen mírně opotřebených hřebenů hřeblového 

dopravníku, ovlivňuje výsledné zatěžování pojezdových motorů a pracovní rychlost 

kombajnu pouze v max. rozmezí 10% a má tudíž minimální okamžité dopady na těžbu. 
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V důsledku opotřebení se však mění osová vzdálenost cévových kol a hřebene, čímž 

se negativně mění výsledné záběrové charakteristiky, což má za následek nadměrné 

opotřebovávání hlavových částí zubů hřebenů (obr. 9) i cévových kol (viz Obr. 10). 

Přestože maximální povolené opotřebení kluzných částí kombajnu bývá součástí 

návodu k používání většiny výrobců, výše zmiňovaný minimální dopad opotřebení kluzných 

částí na těžbu je jedním z hlavních problémů zajištění včasné výměny těchto částí, aby byla 

zajištěna optimální životnost cévových kol a především hřebenů ozubnicové dráhy. Přestože 

jsou výrobcům i uživatelům dostupná data z provozu kombajnů, je prokazování případného 

nedodržení podmínek pravidelné údržby stroje z důvodů mnoha dalších vlivů obtížné 

a vyžaduje podrobnou analýzu získaných dat. 

 

Obr. 3 – Detail opotřebení vodítka kluznice UCK 

Opotřebení kluzných částí – šachta č. 2 (kombajn č. 2) 

V případě šachty č. 2, nebylo možné, z provozních důvodů – umožnění pravidelného 

přístupu ke sledovanému zařízení atd.) sledovat průběžně rozměrové hodnoty řešených 

kluzných částí, tak jako v případě šachty č. 1, proto jedinou možností bylo dlouhodobě 

sledovat u těchto částí četnost a termíny jejich výměny a poruchovost (což nebylo zcela 

možné na šachtě č. 1). Pracovní podmínky na této šachtě nebyly zcela vhodné pro nasazení 

důlního portálového kombajnu MB 444 P. Dobývaná mocnost byla 1,02 až 1,5 m. Portálový 
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kombajn MB 444 P je konstruovány tak, aby jeho práce byla optimalizována pro co možná 

nejmenší mocnosti do 1,2 m (1,3 m) výšky a to přestože umožňuje práci až do mocnosti 

1,5 m. Členitost, prudké zlomy stěny, byla rovněž na hranici možnosti stroje. Průměrný 

podélný úklon stěny činil přibližně 15° a průměrný příčný úklon -8,5°, při délce stěny 225 m. 

Agresivita šachetní vody v případě této šachty: PH 5,5.  

Kluznice UCK šachta č. 2 

Z důvodu vyššího zatěžovování některých dílů na jedné ze stran dobývacího 

kombajnu, v důsledku podélného úklonu celé stěny (15°). Jsem rozbor provedl pro každou ze 

stran odděleně. Jedním z těchto dílů jsou kluznice u cévového kola (levá a pravá kluznice, 

respektive vzhledem k úklonu stěny, horní a dolní).  

Ze závislosti počtu měněných kluznic na množství natěžené horniny (graf 2), je 

zřejmé, že počet vyměněných kluznic UCK horních roste od doby zahájení provozu 

komplexu nového dobývacího kombajnu na nové neopotřebované pojezdové trati, přibližně 

do cca 300 000 tun natěžené horniny, lineárně. Od této doby dochází k prudkémů 

exponenciálnímu nárůstu počtu měněných kluznic.  

Narozdíl od předchozího případu, počet vyměněných kluznic UCK dolních roste 

přibližně lineárně po celý sledovaný úsek. Rovněž množství měněných kluznic je oproti horní 

kluznici UCK přibližně poloviční. 

Lze konstatovat, že opotřebení kluznic u cévového kola, je závislé na směru úklonu 

porubní stěny, a to tak, že horní kluznice podléhá rychlejšímu opotřebení, než kluznice dolní.  

 

 

Graf 2 – Graf četnosti výměn kluznice u cévového kola horní 
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4.2.2 Snížení kvality materiálu kluzných částí kombajnu 

Jako první bylo aplikováno in situ opatření snížení kvality materiálu kluzných částí 

kombajnu za účelem snížení rychlosti opotřebení ozubnicových hřebenů na úkor rychlejšího 

opotřebení kluzných částí. Navržen a vyzkoušen byl materiál HiTuf jehož vlastnosti jsou 

oproti Hardoxu 400 pouze nepatrně horší– předpokládal jsem snížení životnosti kluznice na 

cca 1 měsíc, ale zároveň zvýšení životnosti hřebenů. 

Výsledek zkoušky in situ však nepotvrdil mé předpoklady, maximální životnost 

kluzných částí vyrobených s použitím materiálu HiTuf byla pouze 14 dnů.  Tato životnost je 

příliš nízká s ohledem na nutnou odstávku kombajnu z důvodu výměny těchto částí a s tím 

spojenými náklady. 

4.2.3 Konstrukční úpravy kluzných částí 

Konstrukční úpravy kluzných částí, jsou další mnou navržená řešení předmětné 

problematiky za účelem zvýšení životnosti kluzných částí kombajnů a spolu zabírajících částí, 

nebo lépe řečeno ke snížení ekonomické náročnosti provozu kombajnu vzhledem k jejich 

pořízení a výměně (myšleno částí pojezdu kombajnu). Postup konstrukčních úprav, které jsou 

obsahem této práce, byly zaváděny postupně do provozu, nebo se případně jedná se o návrh 

budoucího řešení.  

Úprava konstrukce kluznice UCK 

V rámci této práce bylo postupně provedeno několik konstrukčních úprav. Původní 

návrh konstrukce kluznice u cévového kola byl řešen jako monoblok spolu s dolní částí 

levého případně pravého portálu. Navržené řešení vycházelo ze základního předpokladu 

zajištění co největší tuhosti navrženého řešení. Spojení tohoto monobloku s tělem kombajnu 

zajišťovalo jednak šroubové spojení, které současně spojovalo v kombinaci s konstrukčními 

zámky horní část portálu, spodní část portálu a tělo kombajnu, a jednak spojení pomocí 

drážky v těle kombajnu a zubu (princip pera) na dolní části levého respektive pravého portálu 

(obr. 4). V průběhu nasazení této varianty bylo zjištěno, že dochází vlivem silového působení 

k mechanické deformaci (zakusování) spojení mezi perem a drážkou v těle kombajnu a to na 

obou součástech. Čímž se značně znesnadnila montáž a demontáž při výměně kluznice. 

Změna materiálu výše uvedených součástí nebyla z provozních důvodů možná, řešení 

bylo nutné provést na těle kombajnu v omezených podmínkách šachty. A změna pouze 
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u kluznice (dolní části portálu levého a pravého) by nevedla k nápravě. Z tohoto důvodu jsem 

v rámci této disertační práce navrhl úpravu spojení kluznice (obr. 6) s tělem kombajnu, tak, že 

spojení pomocí pera a drážky jsem nahradil spojením pomocí čepů (na těle kombajnu byly 

provedeny úpravy, navaření protikusu s dírou, v dílně šachty). Konstrukční vůli v čepech jsem 

navrhl 0,3-0,5 mm. Tento způsob spojení, při současném zachování šroubového spojení, se 

osvědčil. Tuhost spojení byla dostatečná.  Po 9 měsících provozu kombajnu s upravenou 

kluznicí v provedení monoblok s čepovým spojením, ze servisních záznamů provozu 

kombajnu vyplynulo, že průměrná doba výměny jedné kluznice je více než 5 hodin, což při 

průměrné životnosti jedné kluznice 1100 provozních hodin a nutnosti výměny dvou kluznic 

(levé i pravé) činí 0,9% provozního času stroje. Na základě těchto informací z provozu jsem 

provedl měření času výměny kluznice in-situ.  

Celkový naměřený čas výměny levé kluznice: 5,1 hod. 

Celkový naměřený čas výměny pravé kluznice: 5,3 hod. 

 

Obr. 4 – Původní konstrukce kluznice UCK – monoblok s dolní částí levého portálu 

Z mého měření, ověřeného následně i servisními pracovníky při dalších výměnách, 

vyplynulo, že časově nejnáročnější část výměny kluznice byla nutnost demontáže horní části 

portálů, která spolu s rozebráním šroubových spojení tvořila cca 80% času výměny kluznice. 

Vedle příliš dlouhé doby nutné pro montáž a demontáž dolní části portálu levého a pravého, 

byla dalším argumentem pro potřebu konstrukční úpravy, vysoká pořizovací cena této nové 

kluznice (celé dolní části krajního portálu). Z toho důvodu byly provedeny pokusy 

s prověřením možnosti opravy této části viz obr. 5.  

Na opotřebované části kluznice byla nanesena (navařena) vrstva tvrdokovu a následně 

opracována (nebo obroušena). Výsledek těchto pokusů nebyl uspokojivý, maximální 

životnost takto opravené kluznice byla v průměru 160 provozních hodin. V případě nasazení 

nové kluznice je přibližná doba, za kterou dojde ke srovnatelnému opotřebení, jako u 
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testovaných navařovaných kluznic, nejméně 1100 provozních hodin. Náklady na odstávku 

kombajnu z důvodu výměny opravené kluznice převýšily úsporu za nasazení nové kluznice. 

 

 

Obr. 5 – oprava kluznice UCK (v provedení monoblok)  návarem tvrdokovu 

  

 

Obr. 6 – Úprava kluznice UCK lepší uchycení s tělem kombajnu – monoblok  

Na základě těchto informací a mého měření a s ohledem na ekonomické ztráty 

vznikající z důvodu přerušení těžby, jsem provedl úpravu tohoto konstrukčního uzlu tak, že 

jsem oddělil kluznou část dolní části portálu tak (obr. 7), aby byla možná její výměna bez 

nutnosti demontáže horní části levého respektive pravého portálu. Dolní část portálu levého 

a pravého, určenou pro upevnění k tělu kombajnu a k horní části portálu, jsem konstrukčně 
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upravil pomocí čepového spojení tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost uzlu dolní část 

levého (pravého) portálu – horní část levého (pravého) portálu – vlastní tělo portálového 

kombajnu.  

Četnost výměny kluznice po zavedení této úpravy zůstala stejná (tj. 1100 provozních 

hodin), čas nutný pro výměnu kluzné části se však snížil na průměrný čas 1,2 hodiny (dle 

informací servisního střediska). Následkem této konstrukční úpravy ovšem došlo v důsledku 

omezených prostorových možností k zeslabení vlastní konstrukce kluznice. Tato skutečnost je 

jednou z příčin, že vlivem zatěžujících sil dochází k projevům deformací stykových ploch 

součástí v místech spojení (postupná deformace díry pro čep). Následně může dojít až k 

prasknutí). K výměně dolní části kombajnu (bez kluzné části) proto dochází každých 6 

měsíců. I přes tuto skutečnost je navržené řešení ekonomicky výhodnější (viz níže) a je 

rovněž mnohem časově a materiálově méně náročná výměna upravené kluzné části než 

u předchozích řešení. Výrobní náročnost kluznic UCK po úpravě se snížila, současně došlo ke 

zlepšení toku materiálu a zjednodušení manipulace s takto upravenými částmi. 

Provedené konstrukční úpravy tvaru kluznice UCK a úpravy principu upevňování 

kluznice k tělu kombajnu a k portálové části stroje, vedly v první řadě k úspoře času nutného 

pro montáž a demontáž kluznice UCK (zkrácením prostojů). Bylo uspořeno 0,77% 

provozního času stroje.  

 

Obr. 7 – Úprava kluznice UCK – Oddělení kluznice od dolní části portálu  
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Při nově navržené konstrukci kluznice u cévového kola kombajnu MB 444 P jsem 

musel navíc brát zřetel na možný pokles tvrdosti a pevnosti, které může způsobit tepelné 

ovlivnění otěruvzdorného materiálu Hardox 400 vlivem zvýšených teplot při svařování.  

Abych zjistil míru ovlivnění výchozích vlastností materiálu, provedl jsem kontrolní měření u 

10 vzorků kluznic. Naměřené hodnoty odpovídali na obou měřených částech kluznice 

hodnotám materiálu HARDOX 400 s přihlédnutím k obrábění dílů a k faktu, že pevnost 

tohoto materiálu směrem dovnitř materiálu klesá. Materiál nebyl tudíž ovlivněn svařením tak, 

aby konstrukčně nevyhovoval. 

Úprava konstrukce trubkové kluznice 

Při práci dobývacího kombajnu MB 444 P docházelo v průběhu jízdy ke křížení stroje 

na pojezdové trati (hřeblovém dopravníku), následkem toho docházelo k nadměrnému tření 

a přetěžování pojezdových motorů. Pohyb kombajnu byl v místech průjezdu stroje oblastmi 

s většími příčnými i podélnými zlomy nestejnoměrný a trhavý. V těchto místech docházelo 

rovněž k většímu opotřebení částí dopravníku a současně s tím probíhalo i větší opotřebení 

některých kluzných částí stroje (kluznice UCK, opěrný element, trubková kluznice).  

Jako možné řešení, jsem proto navrhl, úpravu profilu čelisti z původního kruhového 

tvaru činného profilu na tvar oválný viz obr. 8. Touto konstrukční úpravou jsem umožnil větší 

volnost pohybu mezi hřeblovým dopravníkem a trubkovou kluznicí. Zkoušky in-situ potvrdily 

tento předpoklad. Jízda kombajnu po provedené úpravě se výrazně zlepšila. V místech zlomů 

již nedochází k opotřebení v takové míře jako před úpravou. 

 

Obr. 8 – Úprava kluznice trubkové změna profilu 
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4.3 Zvýšení životnosti spolu zabírajících částí 

Dalším z dílčích cílů této práce je zvýšení životnosti kluzných částí uzlu: cévové kolo 

– hřeben ozubnicové trati – kluznice UCK- trubková kluznice – opěrný element – trubkové 

vedení hřeblového dopravníku. Opotřebení jednotlivých částí, blíže specifikovaných 

v následujících kapitolách, nelze řešit zcela odděleně, ale je nutno vždy brát zřetel i na ostatní 

části tohoto uzlu.  

4.3.1 Opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě – šachta č. 1 

V průběhu jedenácti měsíců jsem monitoroval na šachtě č. 1 opotřebení ozubnicových 

hřebenů pojezdové tratě in situ. Výzkum byl prováděn na nově instalované trati s novými 

ozubnicovými hřebeny (míra opotřebení 0%), na počátku experimentu. Jednalo se o hřebeny 

ještě bez úpravy povrchovým kalením. Výsledky provedených měření jsem zaznamenal 

a graficky zobrazil (graf 3). 

Sledovanými parametry byla výška zubu hřebene (viz Obr. 9 ve svislém směru) a šířka 

zubu (viz Obr. 9 ve vodorovném směru) hřebene. Z výsledků je patrné, že průběh opotřebení 

je u obou sledovaných parametrů obdobný. V prvních 6 až 7 měsících provozu tratě dochází 

k opotřebení v rozmezí do 5%. Potom následuje strmý nárůst míry opotřebení.  

 

Graf 3 – Graf míry opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě 
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Obr. 9 – Opotřebení hřebenu pojezdové tratě  

 

 

Graf 4 – Graf četnosti výměn hřebenu pojezdové tratě 
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4.3.2 Opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě – šachta č. 2  

Ze závislosti počtu měněných hřebenů na množství natěžené horniny (graf 4), je 

zřejmé, že počet vyměněných hřebenů od doby zahájení provozu komplexu nového 

dobývacího kombajnu na nové neopotřebované pojezdové trati, přibližně do cca 300 000 tun 

natěžené horniny, je téměř zanedbatelný. Od této doby, dochází k prudkému exponenciálnímu 

nárůstu počtu měněných hřebenů. 

4.3.3 Doporučená opatření ke zvýšení životnosti hřebenů pojezdové tratě 

Z dlouhodobého sledování předmětné problematiky jsem mimo jiné došel k závěru, že 

životnost ozubnicových hřebenů lze prodloužit důsledným dodržováním výměny kluzných 

částí, při maximální míře opotřebení danou návodem k používání příslušného stroje a rovněž, 

jak ukazují poslední průběžné výsledky z nasazení těchto hřebenů, také užitím povrchového 

kalení. Obě výše uvedená opatření dle mého názoru vedou k posunu doby, při které dochází 

ke strmému nárůstu opotřebení hřebenů, ze současných cca sedmi měsíců na dobu minimálně 

jednoho roku, při těžbě uhlí minimálně 50 000 t/měsíc.  

4.3.4 Opotřebení cévových kol  

Cévové kolo spolu s tratí bezřetězového pojezdu jsou hlavními částmi zajišťujícími 

pohyb kombajnu po stěnovém dopravníku. V případě portálového kombajnu MB 444 P 

dochází k opotřebení vodítek kluznice u cévového kola, které zajišťují, aby kombajn (cévové 

kola) nevyjel ze záběru, v případě, když je vtahován vlivem řezných sil od řezných orgánů, do 

řezu. Tento příklad je graficky znázorněn na obrázku Obr. 11.  

V průběhu vypracovávání této práce jsem monitoroval in situ rovněž opotřebení 

cévových kol. Výzkum byl prováděn jednak na nově instalované trati s novými ozubnicovými 

hřebeny (míra opotřebení 0%), na počátku experimentu a následně rovněž na trati s různou 

mírou opotřebení.  

Výchozí materiál sledovaných cévových kol byl ČSN 16 420 s následnou povrchovou 

úpravou cementování do hloubky 2,5 mm a kalení na 60±2 HRC. Při provozu stroje dochází 

k jejich opotřebení. 

Na obr. 10 vidíme opotřebení hlavy zubu cévového kola. K tomuto opotřebení dochází 

následkem provozního zatížení v kombinaci s nesprávným záběrem cévového kola do 

hřebenu ozubnicové trati viz obr. 11.  
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Obr. 10 – Cévové kolo – opotřebení na hlavě zubu 

V důsledku brusného opotřebení, vlivem brusných křemičitých částic obsažených 

v těžené hornině, dochází ke zvýšenému opotřebení spolu zabírajících částí a z povrchu zubů 

(především z boků zubů) je odstraněno značné množství materiálu. V důsledku toho ztrácí 

soukolí postupně svoji funkčnost. Zuby hřebene i cévového kola (obr. 10) jsou omačkávány 

klepáním, současně je materiál přemísťován kluzem při vysokém zatížení  - dochází k trvalé 

deformaci materiálu zubů. Při pohybu kombajnu po pojezdové trati (hřeblovém dopravníku), 

dochází rovněž, při vzájemném skluzu povrchu zubu cévového kola po zubu hřebene 

ozubnicové trati, ke skluzovému opotřebení. Na hranách zubů hřebene vznikají vlivem 

plastické deformace, účinků tření, velké zátěže a odírání, otřepy. 

Životnost cévového kola je závislá na celkové míře opotřebení uzlu: cévové kolo – 

kluznice u cévového kola – hřeben ozubnicové trati.  

V grafu (graf 5 ) vidíme počet opotřebovaných (měněných) cévových kol v závislosti 

na množství natěžené horniny. Vidíme zde prudký nárůst počtu opotřebených cévových kol 

na straně kombajnu blíže k horní úvrati při množství uhlí 300 000 t, obdobně jako například u 

hřebenů pojezdové tratě. Oproti tomu v průběhu času potřebného k natěžení 500 000 t 

horniny došlo k výměně dolního cévového kola pouze 1x a rovněž až v době značně 

opotřebených hřebenů. Lze konstatovat, že opotřebení cévových kol, je závislé na směru 
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úklonu porubní stěny, a to tak, že horní cévové kolo podléhá rychlejšímu opotřebení, než 

cévové kolo na dolní straně.  

 

Graf 5 – Graf četnosti výměn cévového kola horního 

4.3.5 Analýza vlivu opotřebení kluzných částí kombajnu a ozubnicových hřebenů 

pojezdové tratě na spolu zabírající části (cévové kolo a ozubnicový hřeben). 

V této části práce jsem graficky vyhodnotil vliv opotřebení jednotlivých kluzných 

částí kombajnu a opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě, na změnu záběrových 

podmínek pohonného kola kombajnu a ozubnicového hřebene. Vyhodnocení provedeno na 

základě dat získaných na šachtě č. 1. 

Na obr. 11 jsou znázorněny polohy cévového kola ve vztahu k hřebenu, 

v následujících variantách: 

A/ Neopotřebovaný dopravník a nové (neopotřebované) kluzné části kombajnu, kombajn 

v klidové poloze. 

B/ Neopotřebovaný dopravník a nové (neopotřebované) kluzné části kombajnu, kombajn 

zatahován do řezu řeznými orgány. 

C/ Neopotřebovaný dopravník, míra opotřebení kluznice u cévového kola 75%, kombajn 

zatahován do řezu řeznými orgány. 

D/ Opotřebovaný dopravník, míra opotřebení kluznice u cévového kola 75%, kombajn 

zatahován do řezu řeznými orgány. 

E/ Opotřebovaný dopravník, míra opotřebení kluznice u cévového kola 75%, míra 

opotřebení trubkového vedení 10%, zatahován do řezu řeznými orgány. 
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Obr. 11 – Vysunutí cévového kola ze záběru vlivem opotřebení kluzných částí a 

ozubnicových hřebenů pojezdové tratě 
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Z obr. 11 je patrné, že jak opotřebení kluzných částí kombajnu, tak i opotřebení 

ozubnicových hřebenů a vodicích tyčí pojezdové dráhy, mají negativní vliv na změnu osové 

vzdálenosti spolu zabírajících částí (pohonného kola a hřebenu). Vliv opotřebení jednotlivých 

částí se sčítá a při nedodržení včasné výměny kluzných částí kombajnu při provozu kombajnu 

na opotřebované pojezdové trati, dojde k úplnému "vyběhnutí" pohonného kola ze záběru a 

tím k nepravidelnému pohybu dobývacího kombajnu po pojezdové trati. Cévové kolo „skáče“ 

hlavovou kružnicí po hlavách opotřebovaných zubů ozubených hřebenů. 

4.4 Povrchové kalení hřebenů 

Dalším navrženým opatřením ke snížení ekonomických ztrát způsobených nutností 

výměny hřebenů, bylo opatření pro zvýšení jejich životnosti, realizované po konzultacích 

s oddělením technologie společnosti T Machinery, bylo povrchové kalení těchto hřebenů na 

hodnotu tvrdosti 50±5 HRC. Materiál hřebenů GS-42 CrMo4 zušlechtěný na 1000±50MPa. 

 

Obr. 12 – Hřeben pojezdové tratě pro portálový kombajn 

4.4.1 Povrchové kalení hřebenů průběh experimentu 

Nasazení této technologie sebou přineslo některé komplikace, především 

technologického rázu. Bylo nutné zajistit správné prokalení všech zubů hřebene na 

požadovaných místech a ověřit dosažení předepsaných parametrů tvrdosti povrchu zubů 

hřebenu po provedeném laserovém kalení. 

Připravili jsme v rámci zkoušek tři vzorky, každý s odlišnou přípravou povrchu pro 

povrchové kalení. U vzorku č. 1 obr. 14) byla provedena úprava povrchu tryskáním 

ocelovými broky, u vzorku č. 2 bylo provedeno před povrchovým kalením obrobení povrchu 

a u vzorku č.3 bylo použito tryskání křemičitým pískem. Po provedení kalení byl vždy jeden 

zub ze zkušebního hřebenu v místě největšího provozního namáhání rozříznut na vzorek 

tloušťky 20 mm. Plocha v místě měření mikrotvrdosti byla přebroušena na drsnost povrchu 
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Ra 1,6 µm. Měření mikrotvrdosti bylo prováděno na vyznačených místech, od povrchu do 

hloubky cca. 4,0 mm. Výsledky jednotlivých měření jsou graficky znázorněny viz  graf 6. 

 

Obr. 13- Místa pro měření povrchové tvrdosti na zubu ozubnicového hřebene 

 

Graf 6 – Průběhy měření v místě C 

U vzorku č. 1, příprava vzorku otryskáním ocelovými broky, nebylo dosaženo 

požadované tvrdosti 55±2 HRC do hloubky 1,5mm. Dosažená tvrdost není po obvodu zubu 

konstantní. 

U vzorku č. 2, příprava obrobením povrchu, rovněž nebylo dosaženo požadované 

tvrdosti 55±2 HRC do hloubky 1,5mm po celém měřeném profilu zubu, ovšem dosažené 

výsledky jsou ze všech tří měřených vzorků nejlepší a téměř splňují požadované parametry.   

U vzorku č. 3, příprava otryskáním křemičitým pískem, rovněž nebylo dosaženo 

požadované tvrdosti 55±2 HRC do hloubky 1,5mm po celém měřeném profilu zubu. 

Naměřená hodnota se pohybuje kolem 500 HV tj. zhruba 50 HRC (1700 MPa). Důležitou 

skutečností však je dosažení poměrně rovnoměrných hodnot tvrdosti ze všech měřených stran. 

Naměřené hodnoty ukazují, že použití pískování, oproti tryskání ocelovými broky, vede ke 

zlepšení jakosti zakalené vrstvy. 
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Obr. 14 – Vzorek č. 1 pro měření povrchové tvrdosti na zubu ozubnicového hřebene  

Zkoušky prokázaly, že příprava povrchu před laserovým kalením má rozhodující vliv 

na kvalitu provedení laserového kalení. Požadovaných parametrů, tj. tvrdosti 55±2 HRC do 

hloubky 1,5 mm nebylo dosaženo, pouze při obrábění zubů. Tento způsob přípravy zubů je 

ovšem časově a finančně velmi náročný. V případě otryskání ocelovými kuličkami nelze 

dosáhnout požadovaných parametrů, což je zapříčiněno oduhličením povrchu materiálu 

(normální efekt u odlévaných součástí). Povrch tedy obsahuje výrazně nižší množství uhlíku 

v matrici a díky tomu je výrazně nižší obsah martenzitu v zakalené vrstvě a samozřejmě 

i nižší tvrdost. Takto oduhličený povrch není možné zakalit na vyšší tvrdosti žádnou metodou 

(toto lze odstranit pouze již zmiňovaným obráběním povrchu). Svoji roli hraje rovněž 

kontaminace povrchu hřebene vlisovanými nečistotami a zbytky tryskacích kuliček. Možným 

kompromisem je použití pískování jako před přípravné operace. Pískování je z hlediska 

finanční dostupnosti v poměru s dosažením požadovaných mechanických vlastností 

ekonomicky nejvýhodnější. Příprava povrchu hřebene pískováním vykazuje podstatně lepší 

výsledné parametry kalení, než hřebeny tryskané ocelovými broky. Oduhličení povrchové 

vrstvy v průběhu tepelného zpracování lze částečně eliminovat například použitím 

ochranného nátěru  

4.4.2 Oprava hřebenů návarem tvrdokovu 

Z důvodu snahy o snížení nákladů spojených s výměnou nových hřebenů byly 

provedeny pokusy s prověřením možnosti jejich opravy.  

Na opotřebované části zubů hřebenu pojezdové tratě byla nanesena (navařena) vrstva 

tvrdokovu a následně obroušena. Byly vytvořeny šablony pro kontrolu opravených hřebenů. 
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Výsledek těchto pokusů nebyl uspokojivý, maximální životnost takto opraveného hřebenu 

byla maximálně 340 provozních hodin. V případě nasazení nového hřebenu je přibližná doba, 

za kterou dojde ke srovnatelnému opotřebení, jako u testovaných navařovaných hřebenů 

nejméně 4500 provozních hodin. Náklady na výměnu opravených hřebenů, včetně nákladů na 

samotnou opravu převýšily úsporu za nasazení nových hřebenů. 

4.5 Optimální řešení protikorozní ochrany funkčních ploch pevného 

závěru 

Při konstrukci důlních kombajnů i důlních zařízení obecně, je nutné dbát zvýšené 

pozornosti kvalitě povrchu u stykových (spárových) ploch. Moje zkušenosti ukazují, že tyto 

plochy jsou vystavovány působené extrémně náročných okolních podmínek, jako jsou 

zvýšená kyselost důlních vod apod. Následkem toho dochází v místech spár pevných závěrů 

ke korozi a následkem toho k vyřazení bezpečnostní funkce spár, zvýšením drsnosti povrchu, 

která nesmí být vyšší než Ra 6,3 µm, nebo dokonce zvětšením maximální povolené šířky 

spáry. Zajištění dostatečné ochrany povrchu je zvláště obtížné v podmínkách nízkých slojí, ať 

již z důvodů prostorových, které neumožňují mnohdy alternativní konstrukční řešení a jednak 

z důvodů vyššího vystavení stroje negativním vlivům prostředí. 

4.5.1 Levý portál - ochrana těsnící hmotou Molykote 

Na levé portálové části kombajnu byla zkoušena rovinná spára nacházející se mezi 

tělem levého portálu a spojovacím dílem (oblast povrchu spáry označen na Obr. 15), 

zajišťujícím spojení prostoru pevného závěru elektrické části portálu levého (panely ovládání 

apod.) s tělem kombajnu (elektro skříní). Spára byla před montáží ošetřena těsnící hmotou 

Molykote 3402-C LF. Povrch spáry byl hladký bez viditelných vad. 

Následně byla provedena zkouška trvanlivosti a spolehlivosti takto ošetřeného 

spárového povrchu in-situ. Po cca 90 dnech provozu byla provedena demontáž levého portálu 

Jak je vidět na obr. 15 nese testovaný povrch jednoznačně stopy výrazné koroze. Při 

podrobnějším zkoumání jsou na povrchu stopy po mírném opotřebení vlivem vzájemného 

tření součástí tvořících spáru pevného závěru.  

Jak zkouška ukázala, není aplikované spojení pomocí šroubů a čepů tak tuhé, aby ke 

zmiňovanému tření nedocházelo. Tento spojovací uzel je vystaven vysokému stupni zátěže.  
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Obr. 15 – Detail koroze ploch pevného závěru po 90 dnech provozu - levý portál 

Naměřená drsnost narušeného povrchu sledované spáry byla Ra=10,87 µm, což 

nesplňuje podmínky stanovené příslušnými normativy. Proto je pro tento konkrétní případ 

ochrana povrchu těsnicí hmotou Molykote 3402-C LF nedostatečná. Naměřené drsnosti 

sledovaného povrchu, před nasazením do provozu i po testovacím provozu jsou zobrazeny 

v tab. 2.  

Tab. 2 – Drsnosti povrchu sledovaných spárových ploch 

Součást Typ spáry 
Drsnost povrchu Ra [µm] 

Předepsaná Nový díl Po 90 dnech 

Levý portál rovinná 1,6 1,23 10,87 

Pravý portál rovinná 1,6 1,57 5,96 

Střední portál rovinná 3,2 1,19 2,92 

Díra pro víko elektro 1 válcová 1,6 1,29 1,34 

Díra pro víko elektro 2 válcová 1,6 1,34 1,29 

Díra pro víko elektro 3 válcová 1,6 1,36 1,38 

Díra pro víko elektro 4 válcová 1,6 1,52 1,54 

4.5.2 Pravý portál - ochrana těsnící hmotou Molykote 

Na pravé portálové části kombajnu byla zkoušena rovinná spára nacházející se mezi tělem 

pravého portálu a spojovacím dílem, zajišťujícím spojení prostoru pevného závěru elektrické 

části portálu levého (panely ovládání apod.) s tělem kombajnu (elektro skříní). 
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Pravá portálová část, stejně jako levá portálová část, je s tělem kombajnu spojena 

kombinací šroubového a čepového spojení. Pravý portál je vystaven obdobné kombinaci 

zatížení jako portál levý.  Průběh zkoušky je stejný jako u portálu levého. Zjištěné hodnoty 

jsou zaznamenány v Tab. 2. 

4.5.3 Střední, přípojný elektro portál - ochrana těsnící hmotou Molykote 

Střední přípojný elektro portál, je s tělem kombajnu spojen kombinací šroubového, 

čepového a tvarového (princip pera a drážky) spojení. Spojení má zajišťovat dostatečnou 

tuhost tak, aby nedocházelo k vzájemnému tření protilehlých funkčních ploch rovinné spáry. 

Oblast zkoušené rovinné spáry je zaznačena na Obr. 15 – Detail koroze ploch pevného závěru 

po 90 dnech provozu - levý portál. Střední portál slouží pro zaústění elektrického kabelu do 

kombajnu a jako přípojnicový prostor kombajnu v provedení pevný závěr, jehož jednu stěnu 

tvoří vlastní těleso elektro skříně kombajnu.  

Spára byla před montáží ošetřena těsnící hmotou Molykote 3402-C LF. Povrch 

rovinné spáry byl hladký bez viditelných vad. 

 

 

Obr. 16 – Střední přípojný portál po 90 dnech provozu 

Následně byla provedena zkouška trvanlivosti a spolehlivosti takto ošetřeného 

spárového povrchu in-situ. Po cca 90 dnech provozu byla provedena demontáž středního 

přípojného portálu od tělesa kombajnu a bylo rovněž rozebráno spojení mezi částmi v místech 
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sledovaného chráněného povrchu spáry. Jak je vidět na obr. 16. nenese testovaný povrch 

v místech spáry žádné zřetelné stopy koroze. Rovněž při podrobnějším zkoumání nebyly na 

povrchu nalezeny stopy po opotřebení, které by mohly vznikat vlivem vzájemného tření 

součástí tvořících spáru pevného závěru.  

Naměřená drsnost povrchu sledované spáry byla Ra=2,92 µm, což splňuje podmínky 

stanovené příslušnými normativy a odpovídá výkresové dokumentaci, a návodu k používání 

daného zařízení. Proto je pro tento konkrétní případ ochrana povrchu těsnicí hmotou 

Molykote 3402-C LF dostatečná. V průběhu výzkumu na této práci jsem měl možnost vidět 

tento povrch i u jednoho následně nasazeného kombajnu a jeho stav byl velmi uspokojivý.  

4.5.4 Díry pro víka elektro - ochrana těsnící hmotou Molykote 

Díry pro víka elektro slouží jako otvory pro montáž, demontáž a servis elektrických 

komponent umístěných v prostoru elektro hlavní kombajnové skříně, která je v provedení 

pevný závěr. Tyto vstupy jsou konstrukčně řešeny tak, že tvoří spolu s jednotlivými víky 

válcové spáry. Předmětem mojí zkoušky byly spárové plochy na samotném tělese 

kombajnové skříně. Jednotlivé spáry byly před montáží ošetřeny těsnící hmotou Molykote 

3402-C LF. Povrch spár byl hladký bez viditelných vad, naměřené drsnosti povrchu na těchto 

plochách, byly viz tab. 2. Rozměry všech otvorů a šířek spár odpovídaly výkresové 

dokumentaci.  

Následně byla provedena zkouška trvanlivosti a spolehlivosti takto ošetřených 

spárových povrchů in-situ. Po cca 90 dnech provozu byla provedena demontáž všech vík 

z otvorů se sledovanými povrchy od tělesa kombajnu. Testovaný povrch sice nesl stopy mírné 

koroze, ale naměřené drsnosti povrchů jednotlivých ploch viz tab. 2. Jsou zcela vyhovující a 

rovněž při podrobnějším zkoumání nenesou tyto plochy stopy po žádném opotřebení. Splňují 

tak podmínky stanovené příslušnými normativy. Proto je pro tento konkrétní případ ochrana 

povrchu těsnicí hmotou Molykote 3402-C LF dostatečná.  

4.5.5 Řešení nerezovým návarem. 

Pro více zatěžované součásti jsem jako možné řešení navrhl ochranu nerezovým 

návarem (ER 307Si - DIN 8556 - SGX15 CrNiMn 18 8, DIN 1.4370) v místech dotykových 

ploch rovinných spár pevného závěru. U sledovaných částí byl nejprve v místech stykových 

ploch závěru odebrán obráběním původní materiál do hloubky 2 mm a následně nanesen 
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nerezový návar, který byl obroben na požadované rozměry a jakosti povrchů.  Povrch spár byl 

hladký bez viditelných vad, naměřená drsnost povrchu na sledované ploše u portálu levého 

byla Ra=0,801 µm a u portálu pravého Ra=0,638 µm, rovněž viz tab. 2. Zkušební dobu 

potřebnou k ověření funkčnosti navrženého řešení jsem opět stanovil na 90 dnů.  

 

Obr. 17 – Úprava pro nerezový návar 

Díly s navrženou úpravou povrchu byly následně zkoušeny in situ na důlním 

kombajnu.  

Tab. 3 – Drsnosti povrchu sledovaných spárových ploch – nerez návar 

Součást Typ spáry 
Drsnost povrchu Ra 

Předepsaná Nový díl Po 90 dnech 

Levý portál rovinná 1,6 0,81 1,37 

Pravý portál rovinná 1,6 0,63 1,07 

 

Po uplynutí stanovené doby byla provedena částečná demontáž v šachtě a ověření 

jakosti povrchu a rozměry jednotlivých částí. Bylo prokázáno, že nedochází k výraznější 

korozi na takto chráněných plochách a tím se prověřila vhodnost tohoto řešení u namáhaných 

rovinných spár. Povrch spár byl i po 90 dnech provozu poměrně hladký bez viditelných vad, 

naměřená drsnost povrchu na sledované ploše u portálu levého byla Ra=1,375 µm a u portálu 

pravého Ra=1,079 µm viz tab. 3. 
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5 Závěr 

Na základě svého několikaletého sledování předmětné techniky, jsem analyzoval 

problémy, provázející tuto techniku, a možnosti jejich řešení a eliminace, vedoucí ke zvýšení 

efektivity a bezpečnosti exploatace nerostu (uhlí). Jako dílčí cíle disertační práce jsem si 

stanovil, analyzovat detailněji tyto problematické uzly konstrukce kombajnu pro nízké 

mocnosti; navrhnout možné opatření vedoucí ke zvýšení životnosti kluzných částí kombajnů a 

spolu zabírajících částí pojezdových ústrojí; snížit výrobní náročnost vybraných strojních 

částí; snížit časovou náročnost montáže a demontáže stěžejních strojních částí in-situ a 

naleznout optimální řešení ochrany ploch pevného závěru před korozí s ohledem na 

bezpečnost důlních zařízení a příslušnou legislativu. 

Při množství 300000 t natěžené horniny docházelo k prudkému nárůstu počtu 

opotřebených cévových kol, kluznic u cévového kola a hřebenů pojezdové tratě. Výzkum 

provedený v rámci této práce potvrzuje přímou souvislost mezi životnostmi jednotlivých 

spolu zabírajících částí pohonné jednotky - uzlu: cévové kolo – hřeben – kluznice UCK.  

Opotřebení kluzných částí kombajnu i opotřebení ozubnicových hřebenů a vodicích 

tyčí pojezdové dráhy, má negativní vliv na změnu osové vzdálenosti pohonného kola 

a ozubnicového hřebene. Vliv opotřebení jednotlivých částí se sčítá. 

V rámci disertační práce bylo odzkoušeno řešení, které mělo za cíl zmenšit rychlost 

opotřebení ozubnicových hřebenů pojezdové tratě, na úkor rychlejšího opotřebení kluzných 

částí kombajnu a to především kluznice UCK . Materiál kluzných částí kombajnu 

Hardox 400, byl nahrazen materiálem HiTuf. Záměna materiálu, nepřinesla požadovaný efekt. 

Konstrukční úpravy, změna tvaru kluznice vedly, ke snížení výrobní náročnosti této 

strojní části, k ekonomickým úsporám, především v důsledku úspory provozního času stroje 

(usnadnění montáže a demontáže) a v důsledku snížení ceny nejčastěji měněné kluzné části 

(zvýšila se životnost oddělené upevňovací části). Konstrukční úpravy – změna tvaru funkční 

plochy, provedené na trubkové kluznici odstranily klínění kombajnu na pojezdové trati a 

vedly ke zlepšení plynulosti jízdy stroje a menšímu opotřebení dotčených dílů. 

Opotřebení cévových kol a kluznic UCK je v případě úpatní těžby závislé na směru 

úklonu porubní stěny, a to tak, že cévové kolo i kluznice UCK podléhá rychlejšímu 

opotřebení na částech kombajnu blíže k horní úvrati.  

Životnost ozubnicových hřebenů lze prodloužit dodržováním včasné výměny kluzných 

částí dobývacího kombajnu dle návodu k používání a užitím povrchového kalení.  
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Navržená opatření vedla k posunu doby, při které dochází ke strmému nárůstu 

opotřebení hřebenů. Výsledky experimentů, opravy hřebenů a kluznic UCK návarem 

tvrdokovu, nebyly uspokojivé.  

Z pohledu problematiky pevného závěru a ochrany spárových ploch, byla navržena 

dvě řešení (ochrana těsnící hmotou Molykote a ochrana nerezovým návarem). Řešení pomocí 

nerez návaru je však finančně a technologicky mnohem náročnější než ochrana nanesením 

těsnicí hmoty, proto tam, kde je to z hlediska namáhání dostačující doporučuji použít ochranu 

nanesením vrstvy těsnící hmoty Molykote (případně jiné možné alternativy) a pouze tam, kde 

není tento typ ochrany dostatečný z důvodu vyššího zatěžování spárových ploch, doporučuji 

použít ochranu nerezovým návarem.  

V rámci práce se podařilo konstrukčními a výrobně technologickými změnami 

výrazně snížit rychlost opotřebení ozubnicových hřebenů a posunout dobu, při které dojde 

k prudkému nárůstu počtu opotřebených částí (především cévových kol a kluznic UCK). 

Změnou konstrukce kluznice UCK, se podařilo výrazně snížit časovou náročnost montáže a 

demontáže kluznice UCK. Byly navrženy a dlouhodobě odzkoušeny varianty ochrany 

funkčních ploch pevného závěru zajišťující zvýšenou bezpečnost konstrukčních řešení 

pevných závěrů. Dá se konstatovat, že dosažené výsledky výzkumu vedly ke splnění všech 

stanovených cílů. Některé závěry prezentované v této práci, jako například dobu životnost 

ozubnicových hřebenů pojezdové tratě, nebo opotřebení spolu zabírajících částí kombajnu 

v závislosti na způsobu těžby a úklonu sloje, je třeba i nadále monitorovat a ověřit tyto in situ 

i na dalších šachtách, což ovšem může trvat několik dalších let a nebylo proto možné 

z časových důvodů zapracovat toto ověření do této práce. 

Výsledky několik let probíhajících zkoušek, testů a monitorování důlních kombajnů 

určených pro exploataci hornin v nízkých mocnostech, provedených v rámci této práce 

nalezly využití v důlní praxi, při inovaci stávajících zařízení a rovněž při konstrukci nových 

zařízení, především kombajnů. Vývoj v oblasti konstrukce dobývacích kombajnů nízkých 

slojí by se měl do budoucna zaměřit, v případě životnosti kluzných částí, na návrh a 

odzkoušení nových materiálů s vyšší odolností proti opotřebení, případné využití kluzných 

povlaků například na bázi nanomateriálů. Je třeba co nejvíce využívat dostupná data 

z diagnostiky kombajnů a pokud to podmínky dovolí sledovat a vyhodnocovat takto získané 

informace v reálném čase a předcházet tak poruchovým stavům zařízení a zvyšovat 

bezpečnost a ekonomičnost dobývání. V oblasti problematiky pevného závěru, je potřeba 

průběžně zvyšovat bezpečnost provozu důlních zařízení s využitím nových poznatků, nových 

materiálů a nových technologií. 
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6 Summary 

On the basis of my longstanding and ongoing research into the relevant technology, I 

have identified and analyzed the major issues with a view to eliminating any impediments to 

increasing coal exploitation effectiveness and safety.  My objective in completing the 

dissertation was to present an in-depth analysis of problematic components of low-seam 

longwall shearers, propose viable solutions to extend the service life of both the sliding and 

driving gear of the shearer, lower the costs associated with the production of selected 

technological components, reduce the time expenditure involved in the on-site assembly and 

disassembly of individual parts and to identify an optimal solution for the protection of 

flameproof enclosures against corrosion in compliance with relevant safety and legislative 

requirements.  

 Once the volume of extracted rock reached 300,000 tons, the degree of wear on the 

pin gear, guiding skids and the entire rack-and-pinion conveyor increased significantly. The 

research presented in this paper confirms a direct correlation between the service life of 

individual driving components of the power plant; i.e. pin gear – racks – guiding skids 

(UCK).  

Worn sliding components, racks and guiding bars of the rack-and-pinion track have an 

adverse effect on the center-to-center distance between the driving wheel and the conveyor 

racks. The effect of worn parts multiplies. 

As part of the dissertation, a viable solution has been tested with a view to reducing 

the rate of wear of the conveyor racks at the expense of accelerated wear of sliding 

components, the guiding skids in particular. The material Hardox 400 of sliding components 

of the shearer was replaced with a material of HiTuf. However, the replacement of material 

failed to produce the desired results. 

Structural modifications – which consisted of reshaping the guiding skids – yielded to 

reduce the manufacturing process of this machine component and substantial cost savings by 

reducing the operation time of the machinery (due to efficient assembly and disassembly) and 

by cutting down the cost of the sliding component which requires frequent replacement, 

thereby also increasing the service life of the detached mounting section. Structural 

modifications (reshaping of the functional surface) carried out on the slide bars eliminated 

wedging of the shearer on the conveyor and resulted in smoother travel of the machinery 

along the coal face and a lower rate of wear of the relevant components. The guiding skids in 

particular have greatly.  

The rate of wear of the pinion gear and guiding skids in base mining applications is 

conclusively determined by the tilt of the coalface in that the pinion gear as well as the 

guiding skids closest to the top dead center of the shearer tend to wear off much faster. 
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The service life of the conveyor racks can be extended by timely replacement of the 

sliding components in accordance with the relevant instructions manual, by the application of 

surface hardening treatment. The measures effectively delayed the time at which the racks 

begin to rapidly deteriorate. The experiments which involved the welding of cemented 

carbide onto the racks proved unsatisfactory. 

Two solutions were proposed to deal with the issue of flameproof enclosures and the 

protection of joint surfaces. The use of a Molykote sealant as a protection of joint surfaces.  

The protection of stainless weld deposit. The treatment of joints with a stainless weld 

deposit is, however, much more cost and labor intensive in comparison to using the sealing 

compound. I therefore recommend that the Molykote sealant be used were the level of stress 

permits doing so. In cases in which this type of protection is insufficient, due to excessive 

stress being applied to the joints, a stainless weld deposit should be used instead.  

The structural and technological modifications made to the equipment helped to 

significantly reduce the rate of wear of the conveyor racks and to effectively delay the time at 

which technological components (the pinion gear and guiding skids in particular) begin to 

rapidly deteriorate. The structural modifications made to the guiding skids, greatly accelerated 

the entire process of assembly and disassembly of the guiding skids. Viable alternatives to 

effective protection of joint surfaces of flameproof enclosures have been proposed and tested 

with satisfactory results. The achieved research results can be said to have directly facilitated 

the accomplishment of all set objectives. Some conclusions presented in this paper, such as 

the service life of the conveyor racks or the rate of wear of the driving gear in dependence on 

the extraction method and the inclination of the coal seam, must be further monitored and 

verified at other mine sites, which may take up to several years. Said verification could not be 

included in this paper for the reasons stated above.     

The results of these long-term inspections, tests and monitoring of longwall shearers 

designed for low-seam coal mining have already been applied in practice and have facilitated 

the innovation of existing and the development of new mining equipment, longwall shearers 

in particular. The future design development of longwall shearer technology should focus on 

finding and testing new materials which would effectively extend the service life of sliding 

components and improve their wear resistance, the application of nanomaterials, for example 

would be a good way of achieving this. The data collected from diagnostics tests performed 

on mining technology should be continually applied in practice and where operating 

conditions allow, the acquired information should be monitored and assessed in real time to 

prevent malfunctions, enhance safety and improve cost effectiveness of mining operations. 

Where the design of flameproof enclosures is concerned, an emphasis must be placed on the 

continuous enhancement of operational safety by utilizing new findings, improved materials 

and the latest technology. 
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