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Disertační práce se zabývá analýzou příčin a řešením problémů, které se 

vyskytly při nasazení mechanizované výztuţe GLINIK 06/15-POzS na závodě 

Staříč Dolu Paskov OKD, a.s. Jedná se o dvě závady, které se na této výztuţi 

objevily ještě v záruční době. V obou případech jde o poruchu na hydraulickém 

zařízení. Od počátku nasazení docházelo k poškozování „rohových válců“, které 

slouţí k ovládání a naklápění stropnice. Při řešení tohoto problému bylo vyuţito 

jedné z nových metod reverzního inţenýrství –3D skenování objektů a následné 

zpracování dat pro převod do CAD modelu. V práci je odhalena příčina 

poškozování rohových válců a navrţeno řešení v podobě konstrukční úpravy.  

 

Druhá závada se objevila v průběhu zpracovávání této práce a byla řešena 

hlavně s ohledem na svou aktuálnost a závaţnost. Jedná se o roztrţení vnějšího 

pláště u jedné hydraulické stojky a ve dvou dalších případech o deformaci vnějšího 

pláště. V práci je provedena kontrola hydraulické stojky. 
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DWD. 

 

The dissertation deals with the analysis of causes and solutions of problems 

that occured during placing the mechanising reinforcement GLINIK 06/15-PozS at 

the facility Stařič of the coal mine Paskov OKD,a.s. They are two malfunctions that 

emerged on this reinforcement in the guarantee. In both cases it is a malfuncion of 

the hydraulic mechanism. Since the beginning of the placing “corner cylinders“ that 

serve as a joist controlling and tipping would be damaged. One of new methods 

concerning the reverse engnineering, which is 3D scanning and subsequent 

processing of data for transfer to CAD model was used to solve this problem. The 

dissertation reveals the cause of corner cylinders damaging and there is suggested 

the solution in the form of construction adjustment. 

 

The second malfunction emerged during processing this dissertation and 

was solved mainly with the regard to its topicality and seriousness. It concerned a 

tearing of the outer coat by one hydraulic prop and in next two cases it was a 

deformation of the outer coat. The dissertation contains checking of the hydraulic 

prop.  
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Seznam pouţitých symbolů, zkratek a značek 

 

Pouţité zkratky 

ATOS  Advanced Topometric Sensor (typ 3D skeneru)   

CAD  Computer Aided Design        

CCD  Charge-Coupled Device        

CMM  Coordinate Measuring Machine       

ČBU  Český báņský úřad        

DBT   Deutsche Bergbau-Technik      

GS   Geomagic Studio 12       

JORC  Joint Ore Reserves Committee      

MKP  Metoda konečných prvků       

MV GLINIK Mechanizovaná výztuţ Glinik 06/15-POzS    

oA   Osa čepu štít/stropnice       

oB1  Osa čepu stropnice/válec       

oB2  Osa čepu štít/válec        

oC1  Osa čepu štít/přední-táhlo       

oC2  Osa čepu lyţina/přední-táhlo      

oD1  Osa čepu štít/zadní-táhlo       

oD2  Osa čepu lyţina/zadní-táhlo      

oE1  Osa lůţka stropnice/stojka       

oE2  Osa lůţka lyţina/stojka       

OKD  Ostravsko-karvinské doly       

2D   Dvojrozměrný prostor       

3D   Trojrozměrný  prostor       

 

Pouţité značky 

kϕ   konstantní odchylka skeneru    [mm] 

kRm   koeficient bezpečnosti k mezi pevnosti   [-] 

kRp   koeficient bezpečnosti k mezi kluzu   [-] 

s   polovina obvodu řešeného trojúhelníku   [mm] 

s´   polovina obvodu řešeného trojúhelníku   [mm] 

t   tloušťka stěny pístnice     [mm] 
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E   modul pruţnosti      [Mpa] 

Rm   napětí na mezi pevnosti     [MPa] 

Rp   napětí na mezi kluzu     [MPa] 

Rstř   střední poloměr skořepiny     [mm] 

 

 

α   úhel zadního táhla      [rad] 

β   úhel předního táhla      [rad] 

β´   úhel předního táhla      [rad] 

β´´   úhel předního táhla      [rad] 

δ   úhel stropnice      [rad] 

Ϭm   meridiánové napětí      [MPa] 

Ϭt   tečné napětí       [MPa] 

ϬHMH  napětí dle teorie HMH (von Misesovo napětí)  [MPa] 

μ   poissonovo číslo      [-] 

γ   úhel závalového štítu     [rad] 

ϕ   chyba skenování      [mm] 
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Úvod 

Mechanizovaná výztuţ, která je předmětem této disertační práce, je 

nasazená na závodě Staříč Dolu Paskov společnosti OKD, a.s. (obr. 1). Závod leţí 

přibliţně 20 kilometrů jiţně od Ostravy a produkuje převáţně kvalitní koksovatelné 

uhlí. V současnosti je Důl Paskov jediným činným dolem v ostravské části revíru. 

Vznikl sloučením závodů Paskov a Staříč v roce 1994. Těţba v obou závodech 

začala v roce 1966, respektive v roce 1971. V dnešní době je v provozu pouze 

závod Staříč. Definitivní rozhodnutí o ukončení těţby závodu Paskov padlo v roce 

1999.   

Geologické podmínky, ve kterých se provádí těţba, nejsou ideální. Pro toto 

důlní dílo je charakteristický vysoký stupeņ ohroţení vodou a plynem. Pro dobývání 

se pouţívá výhradně uhelných pluhů a mechanizované výztuţe. V příznivých 

geologických podmínkách je vyuţíváno pluhových komplexů s posuvnou výztuţí 

Hemscheidt nebo Glinik a pluhem Halbach-Braun (dnešní Deutsche Bergbau-

Technik). V raţbách, s ohledem na nebezpečí průtrţí, převaţuje klasická 

technologie s vyuţitím trhací práce. Vrtání a nakládání je řešeno vrtacími vozy a 

hydraulickými nakladači. 

 

 

Obr. 1 Letecký pohled na Důl Paskov OKD, a.s. [1] 
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Produkce Dolu Paskov je cca 743 tis. tun za rok (údaj odpovídá roku 2009). 

Odhadované zásoby jsou podle mezinárodní klasifikace JORC (Joint Ore Reserves 

Committee) cca 26 mil. tun. 

Počátkem roku 2005 byl na Důl Paskov zakoupen nový dobývací komplex 

pro nízké sloje. Jedná se o komplex, který byl sloţen z produktů různých firem a je 

schopen těţit ve slojích o mocnostech 0,75 ÷ 1,5 metru. Základ tvoří pluhové 

zařízení s porubovým hřeblovým dopravníkem a mechanizovaná hydraulická 

výztuţ. Soustavu pluh a hřeblový dopravník vyrobila a dodala německá firma 

Deutsche Bergbau-Technik (dále jen DBT). Polský výrobce důlní techniky Glinik 

dodal mechanizovanou výztuţ. Další významnější část dobývacího komplexu tvoří 

například sedmdesátimetrový podporubový dopravník od výrobce Ostroj 

a.s.(Opava) a podporubové zařízení PZF 08 od firmy FITE a.s.(Ostrava) s drtičem 

uhlí firmy Brieden. Instalovaná výztuţ má elektrohydraulické ovládání s řídícími 

jednotkami. Celý dobývací komplex je ovládán z centrální důlní ústředny pomocí 

řídicího systému, který umoţņuje ovládání v plně automatickém reţimu.  

Tento nový, vysoce výkonný dobývací komplex byl nasazen do plného 

provozního reţimu těţby v dubnu 2005. Dobývaný porub měl mocnost 1,1 metru a 

délku 192 metrů. Jiţ od počátku dokázal tento komplex těţit denně průměrně 1500 

tun kvalitního koksovatelného uhlí. Od prvního nasazení začali pracovníci v porubu 

zaznamenávat poruchy na hydraulických komponentech. Poruchovou částí 

dobývacího komplexu byly rohové válce na mechanizované výztuţi GLINIK 06/15-

POzS. Závada byla zprvu popsána jako vysunutí ucpávky s těsnící manţetou 

z pístnice. Mocnost těţené sloje, která se pohybovala pod hranicí jednoho metru, 

znemoţņovala přístup pracovníkům údrţby k rohovým válcům. Opravy se staly 

časově velmi náročné, mnohdy zcela nemoţné. Odhalit a jasně pojmenovat příčinu 

se pracovníkům nedařilo. Tato porucha se v průběhu dvou let objevila téměř na 80 

sekcích. Reklamace u výrobce se setkaly s následujícím stanoviskem. Jedná se o 

špatné pouţívání, které se projevuje nedodrţením pracovního úhlů mezi stropnicí a 

závalovým štítem (zjednodušeně řečeno). Tohle stanovisko výrobce dodnes 

zaujímá. Vedení Dolu Paskov, respektive provozovatelé, s tímto tvrzením 

nesouhlasili. Tento spor se stal podnětem k zadání této disertační práce. 

Začátkem roku 2007 se objevila na mechanizované výztuţi další váţná 

závada na hydraulické části. Došlo k roztrţení vnějšího pláště u jedné hydraulické 
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stojky a ve dvou dalších případech o deformaci vnějšího pláště. S ohledem na téma 

disertační práce a s ohledem na aktuálnost a závaţnost poruchy, bylo zjištění 

příčiny zařazeno do tezí této disertační práce. 

Detail zmíněných hydraulických válců a jejich poloha na mechanizované 

výztuţi je patrná z následujícího obrázku 2. 

 

Obr. 2 Sekce mechanizované výztuže GLINIK 06/15-POzS s dopravníkem 

1 – mechanizovaná výztuž GLINIK 06/15-POzS; 2 – hřeblový dopravník.      

 

Od počátku řešení dané problematiky byla hlavní komplikací přístupnost 

výrobní dokumentace. Firma DBT ITIEN-BRIEDEN NERGER, která zajišťovala 

dodávku celého komplexu a byla zároveņ i iniciátorem zadání této práce, se 

zaručila osobou pana Ing. Mochla, Ph.D. (ředitel firmy), ţe poţadovanou 

dokumentaci od firmy GLINIK zajistí. Jeho náhlou smrtí se celá práce dostala do 

patové situace. Při osobním oslovení firmy GLINIK byly veškeré ţádosti o 

informace a data zamítnuty. Vstupními podklady se tak staly pouze záznamy od 

provozovatele, technicko-provozní dokumentace a moţnost provádění měření na 

jednotlivých částech výztuţe. 

Nová situace ovlivnila celé řešení práce a dala impuls k uplatnění jedné z 

metod reverzního inţenýrství, která byla přizpůsobena charakteru důlního zařízení.   
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1 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO 

STAVU A PROVOZOVÁNÍ MECHANIZOVANÉ VÝZTUŢE GLINIK 

 

Počátečním předpokladem pro řešení práce je fakt, ţe parametry pouţité 

mechanizované výztuţe odpovídají důlně geologickým a provozně technickým 

podmínkám na Dole Paskov. 

 

1.1 Funkce a provoz výztuţe 

V dobývacím pluhovém komplexu mechanizovaná výztuţ spolupracuje 

s pluhem a porubovým (stěnovým) dopravníkem. V případě, ţe se pluhová 

souprava pouţije v úklonech, které jsou větší neţ předepsané, musí se k výztuţi 

připojit přídavné stabilizační nebo kotvící zařízení. Limitní úhly v tomto případě jsou 

uvedeny později v tabulce 1. 

Obecnou základní funkcí důlní výztuţe je dostatečně zabezpečit udrţovaný 

prostor porubu proti vypadávání částí masívu z nadloţí a uhelné sloje. V našich 

podmínkách, kde dobýváme sloje na řízený zával, pouţíváme především 

mechanizované výztuţe podpěrně ohrazující (to je i případ Gliniku 06/15-POzS). 

Jejich konstrukce zajišťuje podepření stropu a zároveņ chrání prostor za 

porubovým dopravníkem proti proniknutí závalu či zakládky z prostor za postupující 

výztuţí. Další podstatnou funkcí je realizace řízeného pohybu celého dobývacího 

komplexu. Komplex tak dokáţe kopírovat uhelnou sloj, a to jak ve vertikálním tak 

v horizontálním směru.  

Mechanizovaná výztuţ na obrázku 3 pracuje převáţně v pravidelných 

cyklech. V jeho začátku je výztuţ přisunuta k porubovému hřeblovému dopravníku 

(poz. 8). Vzájemné spojení je realizováno prostřednictvím přesouvacího 

hydraulického válce (poz. 10) a naklápěcího válce (poz. 9). Samotný dopravník je 

tak přisunut k porubní stěně. Vzniká výchozí stav pro pluh, který je připraven k 

provedení řezu. Po průjezdu pluhového tělesa (poz. 11) podél pilíře je dopravník 

přitlačen přesouvacím válcem do stěny. Opakováním průjezdu pluhového tělesa a 

přitlačením výztuţe můţe být provedeno několik pokosů (řezů). V závislosti na 

existujících důlně geologických podmínkách v porubu můţe být sekce výztuţe 

přesunuta k dopravníku po několika pokosech aţ do plného vysunutí přesouvacího 
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hydraulického válce. Počet průjezdů je závislý na definované velikosti třísky. 

Posunutí výztuţe je prováděno pomocí změny reţimu ovládání přesouvacího 

zařízení na funkci přeloţení výztuţe. Dopravník je posouván ve směru postupu 

porubu prakticky všemi sekcemi výztuţe současně. Prostřednictvím řízeného 

posouvání dochází k řízení komplexu v horizontální rovině (popřípadě v rovině pod 

úklonem). Ke kopírování počvy ve vertikálním směru dochází prostřednictvím 

naklápěcího hydraulického válce. 

 

 

 

Obr. 3 Základní části mechanizované výztuže Glinik 06/15-POzS   

1 – stropnice; 2 – rohový válec; 3 – hydraulická stojka; 4 – závalový štít; 
5 – přední táhlo; 6 – základový rám (pata); 7 – zadní táhlo; 8 – porubový (stěnový) hřeblový 

dopravník; 9 – naklápěcí hydraulický válec; 10 – přesouvací hydraulický válec; 
11 – pluhové těleso; 12 – uhelná stěna. 
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1.2 Parametry mechanizované výztuţe Glinik 06/15-POzS 

Mechanizovaná výztuţ GLINIK 06/15-POzS (dále bude uváděno zkráceně 

MV GLINIK) je typem podpěrně ohrazující hydraulické výztuţe, určené pro dočasné 

zajišťování stropu vyuhlených prostor. Je vhodná pro nadloţí bořivá a pravidelně se 

zavalující. Konstrukčně je navrţena pro pluhové dobývání na řízený zával. Pouţívá 

se zejména pro poruby uloţené v ploše. Dovolený podélný úklon stěny je do 12°. 

V případě větších úklonů je zapotřebí pouţít přídavné kotvící zařízení (podélný 

úklon stěny je limitován na 35°). Příčný úklon stěny musí být v rozmezí ± 20°. Svým 

pracovním rozsahem je výztuţ určena pro nízké sloje. Nejmenší provozní výška 

výztuţe je 750mm a je tak o 50mm pod minimální hodnotou, kterou nařizuje 

vyhláška Českého báņského úřadu (ČBU). Maximální těţená mocnost sloje je 

1500mm.  

Obecně lze technické parametry shrnout (pro přehlednost) do následující 

tabulky 1. 

Tab. 1Technické parametry mechanizované výztuţe GLINIK 

Technické parametry mechanizované výztuže GLINIK 06/15-POzS 

 Parametr Hodnota Poznámka 

1. Minimální výška výztuţe 0,6 m  

2. Maximální výška výztuţe 1,5 m  

3. Provozní výška výztuţe 0,75÷1,5 m Vyhláška ČBÚ - min.0,8 m 

4. Podélný úklon stěny do 12° S přídavným zařízení -  35° 

5. Příčný úklon stěny ± 20°  

6. Rozteč výztuţe 1,5 m  

7. Počet hydraulických stojek  2ks  

8. Krok výztuţe 0,75 m  

9. Max. jednotkový tlak na strop 0,8÷1,2 MPa Přesně – 0,767÷1,183 MPa 

10. Max. jednotkový tlak na počvu  1,9÷2,6 MPa  

11. Únosnost výztuţe 2504÷3743 kN   

12. Odpor sekce výztuţe  482÷666 kN/m
2  

13. Únosnost hydraulické stojky 2124 kN  

14. Síla pro přesunutí sekce 297 kN  

15. Síla pro přesunutí dopravníku 161 kN  

16. Napájecí pracovní tlak 32 MPa  

17. Nastavení pojistných ventilů 40 MPa  

18. Hmotnost sekce 7700 kg  

19. Hydraulická kapalina HFAE Dle ISO 7745:1989 

20.  Ovládání sekce - Elektrohydraulické 
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1.3 Hlavní komponenty mechanizované výztuţe GLINIK a jejich popis 

Následující kapitola si neklade za cíl dopodrobna popsat celou 

mechanizovanou výztuţ GLINIK, ale pouze vybrané strojní části, které mají přímou 

souvislost s řešenou problematikou. 

 

Závalový štít (obr. 4) 

Závalový štít slouţí k oddělení pracovního prostoru sekce výztuţe od závalu. 

Rovněţ je hlavním spojovacím článkem mezi rámem a stropnicí. Závalový štít je 

oboustranně vybaven pevným bočním překrytím. 

Závalový štít je svařenec skříņového tvaru s pevnými bočními kryty. Tyto 

kryty jsou určeny pro dotěsnění prostoru mezi sousedními sekcemi výztuţe. Na 

horní straně rámu ve tvaru závěsu se nacházejí otvory kloubů určené pro spojení 

se stropnicí pomocí čepů. Na spodní straně má závalový štít otvory kloubů určené 

pro spojení prostřednictvím čepů a táhly leminiskátového mechanismu. Ve spodní 

části štítu jsou závěsy pro upevnění rohových válců a také otvory pro uloţení táhel 

v nejniţší poloze sekce výztuţe. 

 

 

Obr. 4 Závalový štít  

oA – osa čepu štítu/stropnice; oB2 – osa čepu štítu/válce;  
oC1 – osa čepu štítu/předního-táhla; oD1 – osa čepu štítu/zadního-táhla.  
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Základový rám (obr.5) 

Sekce výztuţe je vybavena dvěma lyţinami základového rámu – levou a 

pravou, které jsou zhotoveny jako vzájemný zrcadlový obraz. Tyto lyţiny tvoří 

základ sekce výztuţe. 

Základový rám přenáší sílu hydraulické stojky na počvu. V zadní části má 

otvory umoţņující spojení leminiskátových táhel (předních a zadních) se 

základovým rámem prostřednictvím čepů. Ve střední části lyţin se nacházejí lůţka 

pro uloţení hydraulických stojek. 

Základový rám je sloţen ze dvou lyţin skříņového profilu, zajišťujících 

poţadovanou tuhost, jakoţ i správné rozloţení namáhání. Zadní část základového 

rámu (lyţin) je přizpůsobena pro čtyřkloubovou vazbu se štítem prostřednictvím 

táhel. Pro kaţdou lyţinu je pouţita dvojice předních táhel a jedno zadní táhlo. 

Přední část lyţin základového rámu je vybavena sklopnou deskou. 

Výztuţ má lyţiny základového rámu přizpůsobeny k namontování zařízení 

pro stabilizaci základových rámů (pro pouţívání v úkonech nad 12°). 

 

 

Obr. 5 Levá část základového rámu 

oC2 – osa čepu lyžiny /předního-táhla; oD2 – osa čepu lyžiny /zadního-táhla;  
oE2 – osa lůžka lyžiny/stojky.  
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Stropnice (obr. 6) 

Stropnice mechanizované výztuţe se skládá z jednodílné tuhé stropnice, 

bočních krytů, vedení a spojovacích částí. Stropnice přenáší bezprostřední tlak 

nadloţí do hydraulických stojek a závalového štítu. Tento prvek je vyroben jako 

svařenec skříņového tvaru. Přední část stropnice je ve tvaru klínu. 

Na spodní části stropnice se nacházejí drţáky pro namontování zkrápění, 

osvětlení, přípojky tlakového a odpadního vedení i elementů ovládání výztuţe. 

V zadní části stropnice se nacházejí otvory pro kloubové spojení se závalovým 

štítem (osa oA)a oka závěsů pro upevnění rohových válců (osa oB1). Na dolní 

ploše stropnice jsou lůţka pro uchycení hydraulických stojek (osa oE1). Vzpěry 

(ţebra) stropnice mají otvory pro umístění vedení bočních krytů jakoţ i 

stabilizačního válce. Stropnice má dva pohyblivé boční kryty, z nichţ jeden je 

zajištěn pomocí čepů, druhý je hydraulicky ovládán pomocí stabilizačního válce.  

Boční kryty stropnice jsou určeny pro utěsnění prostoru mezi stropnicemi 

sousedních sekcí a také umoţņují korekci polohy stropnice a jednotlivých sekcí vůči 

sobě. Kryty mají úchyty pro upevnění vedení a stabilizačního válce pomocí čepů 

spojovacích elementů. 

 

Obr. 6 Kompletní stropnice 

oA – osa čepu stropnice/štítu; oB1 – osa čepu stropnice/válce;  
oE1 – osa lůžka stropnice/stojky.  
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Přední táhlo (obr. 7)  

Sekce výztuţe je vybavena čtyřmi kusy stejných předních táhel. Je to tuhý 

element zhotovený z plechu, který má na obou koncích zhotoveno vrtání pro čepy 

(viz. obr. 7). Táhlo plní úlohu pohyblivého článku v leminiskátovém mechanismu. 

Spodním koncem jsou táhla kloubově spojena se základovým rámem (v ose oC2), 

na horním konci jsou kloubově spojena se závalovým štítem (v ose oC1). Na kaţdé 

lyţině základového rámu je dvojice předních táhel. 

 

Obr. 7 Přední táhlo 

oC1 – osa čepu předního-táhla/štítu; oC2 – osa čepu předního-táhla/lyžiny;  
 

Zadní táhlo (obr. 8)  

Sekce výztuţe je vybavena dvěma kusy stejných zadních táhel. Je to tuhý 

prostorový díl zhotovený ze dvou plechů, mezi které je přivařen vymezovací plech. 

Plní úlohu pohyblivého článku v leminiskátovém mechanismu. Spodním koncem 

jsou kloubově spojena se základovým rámem (v ose oD2), na horním konci jsou 

kloubově spojena se závalovým štítem (v ose oD1). 

 

Obr. 8 Zadní táhlo 

oD1 – osa čepu zadního-táhla/štítu; oD2 – osa čepu zadního-táhla/lyžiny;  
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Rohový válec (obr. 9) 

Rohové válce slouţí k ovládání a naklápění stropnice. Jedná se o 

hydraulický válec s dvoustrannou funkcí. Pístnice a vnější válec jsou ukončeny oky 

s otvory pro upevnění v úchytech na stropnici a závalovém štítu. Oba pracovní 

prostory válce jsou jištěny pojistnými ventily seřízenými na jmenovitý tlak 38 MPa. 

Základní technické parametry rohového válce jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

 

Obr. 9 Rohový válec [2] 

 

Tab. 2 Technické parametry hydraulické stojky 

Technické parametry rohového válce 

 Parametr Hodnota 

1. Počet rohových válců v sekci 2 ks 

2. Průměr válce 100 mm 

3. Průměr pístnice 63 mm 

4. Minimální délka válce 490 mm 

5. Maximální délka válce 705 mm 

6. Hydraulický zdvih  215 mm 

7. Upínací tlak 32 MPa 

8. Jmenovitý tlak 38 MPa 

9. Tlačná síla při upínacím tlaku 251 kN 

10. Tlačná síla při jmenovitém tlaku 298 kN 

11. Taţná síla při upínacím tlaku 151 kN 

12. Taţná síla při jmenovitém tlaku 180 kN 
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Hydraulická stojka (obr. 10) 

Hydraulická stojka je dvou-teleskopický přímočarý hydromotor. Pracuje 

v obou směrech (dvoustranná funkce). Napájení hydraulické stojky je konstrukčně 

řešeno napájením pod pístem prostřednictvím ventilového bloku. Ten je upevněn 

na vnějším plášti stojky. Maximální pracovní zdvih je 682mm a zaručuje 

mechanizované výztuţi Glinik zabezpečovat dobývací prostor o mocnosti 1500mm. 

Na kaţdé z výztuţí jsou umístěny hydraulické stojky v páru. 

Vnější konce stojky jsou ukončeny kulovou plochou. V případě pístnice se 

jedná o kulovou plochu s poloměrem 160 mm, která je uloţena v kulovém lůţku 

stojky základového rámu. Na dně vnějšího válce jsou navařeny čepy, které slouţí 

pro stabilizaci polohy stojky a její upevnění v základovém rámu. Horní část stojky je 

ukončena kulovou plochou o poloměru 68 mm a je uloţena v lůţku stojky stropnice 

a zajištěna ke stropnici čepem. Základní technické parametry hydraulické stojky 

jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Obr. 10 Hydraulická stojka 

1 – válec (pístnice); 2 – střední válec; 3 – horní díl stojky; 4 – píst;  
5 – pouzdro prvního stupně; 6 – vnitřní pouzdro; 8 – zpětný ventil; 9 – přítlačný vrut 

M12x20-33H; 10 – vodící kroužek 506; 11 – kroužek; 12 (13) – těsnící kroužek 730; 14 – 
těsnící kroužek 155; 15 (16) – vodící kroužek 506; 17 (18) – těsnící kroužek 652;  
19 (20) – stírací kroužek 38; 21 – těsnící kroužek 155; 22 – vodící kroužek 506;  
23 – těsnící kroužek 190x3; 24 – těsnící kroužek 270x2.4; 25 – přítlačný vrut; 

 26 – redukovaná záslepka 12; 27 – kolík 12. 
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Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení stojek a hydraulických 

válců je jejich funkčnost a jakost hladkého povrchu pístnic válců a stojek. Stojka je 

schopna dalšího provozu, je-li funkční v plném rozsahu, tzn. má parametry shodné 

s technickou dokumentací, galvanické povlaky nejsou poškozené a korozní úbytek 

tloušťky trubky válce nepřekračuje 10% tloušťky stěny. V případě, ţe tyto 

poţadavky nejsou splněny, je nutno stojku nebo válec podrobit opravě.  

 

Tab. 3 Technické parametry hydraulické stojky 

Technické parametry hydraulické stojky 

 Parametr Hodnota 

1. Počet stojek v sekci výztuţe 2 ks 

2. Průměr pístu prvního stupně 260 mm 

3. Průměr pístu druhého stupně 190 mm 

4. Minimální délka stojky 580 mm 

5. Maximální délka stojky 1262 mm 

6. Hydraulický zdvih prvního stupně 326 mm 

7. Hydraulický zdvih druhého stupně 356 mm 

8. Vnější průměr stojky 300 mm 

9. Upínací tlak 32 MPa 

10. Jmenovitý tlak 40 MPa 

11. Upínací síla 1699 kN 

12. Jmenovitá nosnost 2124 kN 

 

 

Čepy 

Důleţitou úlohu v sekci výztuţe plní čepy kloubů. Čepy kloubů jsou ošetřeny 

protikorozním nátěrem a kromě toho jsou v průběhu montáţe konzervovány 

mazacím tukem. Udrţování kloubů v řádném stavu je velmi důleţité; umoţņuje 

značné prodlouţení ţivotnosti výztuţe, jakoţ i usnadņuje demontáţ a montáţ sekce 

výztuţe. Hodnocení stupně opotřebení čepů, zda jsou schopny dalšího provozu, 

musí splņovat tyto podmínky: 

 celkové korozní opotřebení a opotřebení otěrem na průměru nepřekračuje 

2% jmenovitého rozměru, 

 veškeré vady tvaru se nachází v mezích 2% jmenovitého rozměru, 

 opotřebení čepu v místě jeho kontaktu se zajištěním neovlivní funkčnost 

zajištění a následné vypadnutí z otvoru.  
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2 ANALÝZA ZÁVAD MECHANIZOVANÉ  VÝZTUŢE GLINIK 

 

V úvodu této práce byly zkráceně popsány závaţné závady, které se na MV 

GLINIK vyskytly. V této části práce bude charakter závad na hydraulických 

komponentech popsán podrobně (vzhledem k moţnostem). Představeny budou 

dvě závady. První se začala objevovat od počátku nasazení na Dole Paskov a 

druhá po dvouletém provozování. Jedná se o dvě rozdílná poškození 

mechanizované výztuţe, které spolu s velkou pravděpodobností nesouvisejí. 

V dalších kapitolách budou proto řešeny odděleně.  

 

2.1 Poruchy rohových válců 

První závada, která se na MV GLINIK vyskytla, byla porucha rohového válce. 

Z počátku se jednalo pouze o vytrhávání ucpávek. Slovo pouze je namístě, protoţe 

další závady jiţ byly neopravitelné.  Výztuţ byla poprvé nasazena v porubu o 

průměrně těţené výšce sloje 1,1 metru. Vzhledem k moţnému pracovnímu rozsahu 

výztuţe se jednalo o střední hodnotu (MV GLINIK je dimenzovaná pro zajišťování 

stropu od 0,75 metru do výšky 1,5 metru). 

 

   

Obr. 11 Rohový válec s vytrženou ucpávkou (fotografováno v porubu) 
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Vytrţená ucpávka (obr. 11) vyřadila rohový válec zcela z provozu. Na kaţdé 

výztuţi jsou umístěny dva rohové válce zapojené v hydraulickém obvodu paralelně. 

Výztuţ tím pádem přišla o moţnost naklápět stropnicí a při přesunech kopírovat 

strop. Samotná funkce výztuţe (zajišťovat pracovní prostor) nebyla touto závadou 

narušena. Pokračování v těţbě bylo i s takto poškozenou výztuţí moţné. 

V ideálních těţebních podmínkách (souvislý, rovný, pravidelně se zavalující strop) 

pracuje i poškozená výztuţ v běţném pracovním reţimu. V opačném případě 

docházelo ze strany obsluhy k dodatečným úkonům.  

Oprava vytrţené ucpávky nebo výměna rohového válce je při těţené 

mocnosti sloje pod jeden metr velice obtíţná. Pro představu: fotografie na obrázku 

11 byla pořízena v porubu o těţené mocnosti 0,95m tak, ţe jsem vsunul zcela 

nataţenou ruku za hydraulickou stojku, mezi táhla a závalový štít. Metodou pokus 

omyl jsem následně přizpůsoboval natočení fotoaparátu a pořizoval snímky. Údrţba 

si při opravách dokáţe pomoci částečným vysunutím opravované sekce před okolní 

výztuţe. Oprava v těchto podmínkách je časově náročná.  

 

  

Obr. 12 Poškozené rohové válce – rozdělení do třech skupin dle druhu poškození  
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Kdyţ se dobývací komplex dostal do sloje o průměrné mocnosti 0,95 metru, 

přidala se k vytrhávání ucpávek i trvalá deformace ok pístnic, ohnutí pístů nebo 

odlomení dna pístnice.  

Při zkoumání příčin poškození válců bylo prohlédnuto a zaznamenáno 48 

kusů poškozených rohových válců. Skutečný počet poškozených válců byl mnohem 

vyšší. Podrobně prohlédnout bylo moţné jen válce, které byly vyměněny. Za první 

dva roky provozu přesáhl počet zničených válců osmdesát kusů. Při zkoumání 

poškození byly rohové válce rozděleny do tří skupin podle typu poškození válce. 

Na fotografii (obr. 12) je moţné vidět rozdělení těchto válců do třech 

základních skupin. První skupina – levý sloupec, druhá skupina – prostřední 

sloupec, třetí skupina – pravý sloupec. Základní rozdělení do skupin bylo dle stupně 

poškození konce pístnice. Na fotografii je všech 48 zaznamenaných rohových 

válců. Jednotlivé počty a procentuální podíl skupin je shrnut v tabulce 4. 

 

Tab. 4 Souhrn jednotlivých typů poškození rohového válce 

Skupina 
Počet 
kusů 

Podíl Popis 

První 12 25% Pouze vytržená ucpávka. 

Druhá 25 52% 
Deformace oka válce, vytržená ucpávka, ohnutá 
pístnice. 

Třetí 11 23% Odlomené dno válce 

 

 

První skupina 

Do první skupiny byly zařazeny válce, které nemají na pístnici znatelná 

poškození (obr. 13). Zejména se jedná o oko pístnice, které není deformované, a 

tělo pístnice, na kterém není charakteristické otlačení od kolize se závalovým 

štítem. Pro tuto skupinu je příznačné, ţe k poškození došlo vytrţením ucpávky 

(vytrţení pístu z pístnice) bez vnějších znaků kolize. Výskyt tohoto typu poškození 

byl 25% ze zaznamenaných válců. Na obrázku (obr. 13) je jeden typický válec ve 

dvou pohledech. Do této skupiny byly zařazeny také válce, na kterých byl patrný 

dotyk, ale pouze ve formě odloupnuté barvy (viz. obr. 14).  
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Obr. 13 Rohový válec - charakterizující první skupiny poškození  

 

 

Obr. 14 Rohový válec - představitel první skupiny poškození, zvýraznění drobné kolize  

 

 

Obr. 15 Rohový válec - představitel druhé skupiny poškození  

 

 

Obr. 16 Rohový válec - představitel druhé skupiny poškození, bez vytržené ucpávky  
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 Druhá skupina  

Typický představitel rohového válce zařazeného do druhé skupiny je vidět na 

obrázku (obr. 15). Jedná se opět o jeden válec vyfocený ve dvou pohledech. Do 

druhé skupiny byly zařazeny válce, které měly poškozené oko pístnice, konkrétně 

zdeformované ohybem. Oproti válcům z první skupiny je jiţ na kaţdém výrazná 

stopa po kontaktu s jinou částí výztuţe. Vyskytly se zde případy, kdy nebyla 

ucpávka vytrţena (viz. obr. 16), nebo případy, kdy byl válec s vytaţenou pístnicí 

ohnutý do oblouku. Opět s neporušenou ucpávkou. 

 

Třetí skupina 

Poslední skupina poškozených rohových válců je charakteristická zcela 

odděleným (odlomeným) dnem pístnice. Na oku pístnice lze pozorovat značnou 

deformaci po předešlém ohybu. Také na všech pístnicích je patrný výrazný znak po 

kolizi s jinou částí mechanizované výztuţe. Odtrţení dna pístnice je vidět na 

následujícím obrázku (obr. 17). Téměř u všech rohových válců zařazených do třetí 

skupiny nedošlo k vytrţení ucpávek. Podobně je tomu u rohového válce na 

následující fotografii (obr. 18). 

 

Obr. 17 Pístnice rohového válce - představitel třetí skupiny poškození 

  

 

Obr. 18 Pístnice rohového válce - představitel třetí skupiny, bez poškozené ucpávky.  
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Představu o četnosti, s jakou k poruchám na rohových válcích docházelo, si 

lze udělat ze záznamů údrţby na Dole Paskov. V příloze 1 jsou umístěny kopie 

třech stran zaznamenaných oprav mechanizované výztuţe. Za vybrané období 

osmnácti týdnů (od 20.06.2006 do 15.11.2006) došlo k opravě třiadvaceti rohových 

válců. Na obrázku 19 je graficky znázorněna četnost výměn v čase a poloha 

daných válců v porubu. Bohuţel v záznamech nejsou konkrétní čísla válců. Není 

proto moţné určit, k jaké poruše v daném místě došlo. Dobývací komplex se 

v tomto období pohyboval v mocnostech pod jeden metr. Od počátku roku 2006  aţ 

po znázorněné období nedošlo k ţádné opravě rohového válce. Zároveņ těţená 

mocnost se pohybovala kolem 1,1 metru. 

 

 

Obr. 19 Výskyt poškozených rohových válců za období 20.06.2006 až 15.11.2006 

 

Z obrázku 19 je patrné, ţe k poškození válce nedocházelo ojediněle, ale 

převáţně současně s okolními válci. Vzhledem ke konstrukci by se dalo 

předpokládat, ţe se poškodí vţdy párová dvojice na jedné výztuţi. K tomu došlo 

pouze v polovině zaznamenaných případů. Ze záznamů lze pouze vyčíst, ţe došlo 

k poruše, respektive k opravě. Přesnější popis poškození chybí. 
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2.2 Porucha hydraulické stojky 

Po dvouletém provozu mechanizované výztuţe GLINIK, došlo na 

hydraulickém systému ještě k jedné váţné závadě. Na hydraulické stojce, která se 

nacházela přibliţně v třetině porubu, se objevila trhlina. Roztrţení stojky bylo 

ojedinělé, ale na několika dalších stojkách došlo ke zvětšení průměru vnějšího 

pláště. 

Tato práce se zabývá poruchami na MV GLINIK, proto byla i tato porucha 

zařazena mezi řešené cíle. Pro řešení byl navrţen postup, jehoţ prvním krokem se 

měl stát kontrolní výpočet deformací a napětí hydraulické stojky. Důleţitou 

podmínkou byla definice materiálu, ze kterého byl plášť hydraulické stojky vyroben. 

Podobně jako v prvním případě s rohovým válcem nebylo moţné získat od výrobce 

potřebnou výkresovou dokumentaci a materiálové určení pláště hydraulické stojky. 

V období stanovení tezí této práce byl zpracován model na základě odečtených 

rozměrů ze sestavného výkresu z technicko-provozní dokumentace (obr. 20). 

Tato část práce byla kromě vedoucího práce konzultována i s odborníkem 

na výpočty metodou konečných prvků panem doc. Ing. Karlem Frydrýškem Ph.D. 

(působícím na Katedře pruţnosti a pevnosti, Fakultě strojní, VŠB-TU Ostrava). 

 

 

Obr. 20 Zdrojový výkres pro zpracování modelu hydraulické stojky [2]  
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3 CÍLE DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Během dvouletého provozu mechanizované výztuţe v dobývacím komplexu 

GLINIK/DBT na Dole Paskov se projevily dvě zcela rozdílné závady na 

hydraulickém systému. U obou závad není přesně známa příčina. Mezi 

provozovatelem a výrobcem tak logicky vzniká spor, kdo má na sebe za vzniklou 

situaci vzít odpovědnost.  

Má disertační práce by si měla vzít za cíl hlavně určení příčin poruch. V další 

fázi případně i navrhnout moţná řešení. 

 

Jednotlivé cíle doktorské práce: 

 Analyzovat příčiny poškozování rohových válců. 

 Navrhnout metodiku dalšího postupu, případně navrhnout řešení nebo 

opatření, která by vedla k odstranění poruch rohových válců. 

 Za pomocí metod MKP ověřit správnost nadimenzovaní  hydraulických 

stojek. 

 

Celá práce bude rozdělena do dvou celků a výsledkem budou dva nezávislé 

závěry. První část vyhodnotí příčiny poruch na rohových válcích. Druhá část ověří 

kontrolním výpočtem hydraulickou stojku. 
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4 ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ROHOVÝCH VÁLCŮ 

 

Na základě prohlídky poškozených částí MV GLINIK a na základě 

poškozených rohových válců lze dojít k předpokladu, ţe v určité poloze dochází 

ke kolizi rohového válce se závalovým štítem. Tento předpoklad by ukazoval 

jednoznačně na konstrukční vadu. Je to současně i logická úvaha provozovatele 

dobývacího komplexu. Výrobce výztuţe sice kolizi připustil, příčinu však nevidí ve 

špatné konstrukci, ale ve špatném provozování výztuţe obsluhou. Argumentem je 

předepsaný maximální a minimální úhel sklonu stropnice v technicko-provozní 

dokumentaci. Obě limitní hodnoty jsou zachyceny na obrázku 21 a 22. Shodně se 

jedná o úhel pěti stupņů, který se nachází mezi stropnicí a dosedací částí 

základového rámu. V obou těchto krajních polohách uvádí výrobce vůli 12mm (viz. 

kóty na obrázku). Dodrţování těchto úhlů je dle provozovatele technicky sporné. 

Provozovatel a výrobce se tak neshodli na příčině kolize. Na základě posouzení 

jednotlivých tvrzení a uskutečněné analýzy je moţné konstatovat několik úvah. 

 

 

Obr. 21 Maximální přípustný úhel sklonu stropnice [3] 

 

Úvaha první 

Nedodrţení předepsaných úhlů dle obrázku 21 by vedlo k vysunutí pístu 

z pístnice a poškození ucpávky. Tato moţnost by vysvětlovala poškození rohových 

válců zařazených v první skupině poškození. K poškození válců zařazených 

v dalších dvou skupinách podle této úvahy dojít nemohlo, protoţe ve všech 

případech k poškození ucpávek nedošlo a nebyly  ani vysvětleny značné 

deformace na oku pístnice. 
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Úvaha druhá 

K obdobné úvaze dojdeme i v případě porušení okrajové podmínky dle 

obrázku 22. Píst se dostane na dno pístnice a můţe dojít k vylomení dna, případně 

i k deformaci oka pístnice. Bohuţel poloha, která je zachycena na obrázku, 

nevysvětluje zřetelnou kolizi na pístnicích. Tato kolize byla zaznamenána ve všech 

případech válců zařazených do druhé a třetí skupiny. 

 

 

Obr. 22 Minimální přípustný úhel sklonu stropnice [3] 

 

Úvaha třetí 

Jednotlivě mohou nastat oba předchozí případy za situace, kdyby byl rohový 

válec navrţen jako příliš dlouhý nebo příliš krátký (jeho uloţení by bylo s příliš 

velkou nebo malou roztečí). Současně by nemohlo dojít ke všem typům poškození. 

Úvaha čtvrtá 

Hodnota 12mm není s ohledem na rozměry konstrukce a s ohledem na 

provoz v důlních podmínkách příliš velká. K jejímu sníţení můţe dojít kompenzací 

vůlí v čepech, které jsou obecně pro důlní zařízení tohoto typu v rozmezí 0,5-2mm. 

Mohlo by tak dojít ke sníţení mezních úhlů a vzniku kolizí. 

Úvaha pátá 

Mechanizovaná výztuţ je transportována do dolu v rozloţeném stavu. Je to 

z důvodů velké celkové hmotnosti a rozměrů výztuţe. K montáţi dochází v důlním 

prostředí. Vzhledem k podmínkám by mohlo dojít k nesprávné montáţi a 

následným poruchám. 
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Výstupy uvedených úvah lze shrnout do následující tabulky 5. 

 

Tab. 5 Souhrn potenciálních příčin poruch rohových válců 

MOŢNÉ PŘÍČINY PORUCH ROHOVÝCH VÁLCŮ 

Konstrukční závada Chybné provozování 

 chybná rozteč uloţení  nesprávná montáţ 

 nezapočítání vlivu vůlí v čepech  nedodrţování předepsaných úhlů 

 chyba v návrhu válce  

 

Konstrukční závady uvedené v tabulce 5 mají jedno společné, pro potvrzení 

nebo vyvrácení kterékoliv z nich je zapotřebí mít přístup k výkresové dokumentaci. 

Bohuţel za čtyři roky, po které jsou poruchy na MV GLINIK sledovány, nedošlo 

v této věci ze strany výrobce ke vstřícnému kroku. Jediným dostupným 

dokumentem byla technicko-provozní dokumentace ([2] a [3]). Na jejím základě je 

moţné z druhého sloupce tabulky 5 posoudit správnost montáţe. Poslední moţná 

příčina poruchy je sporná. Před otázkou, zda je při provozování výztuţe v dole 

dodrţován předepsaný maximální a minimální úhel, by měla zaznít ještě jedna: je 

schopna obsluha v kaţdé situaci provozu dosáhnout dodrţení těchto limitních úhlů? 

Tato práce se bude snaţit posoudit i tuto eventualitu. 

Jak uţ bylo řečeno, stěţejní pro vyřešení zadaného tématu bylo získání 

informací o konstrukci. Vývoj této práce to zcela poznamenalo. V následujících 

kapitolách bude věnován velký prostor zpětnému získávání dat za pouţití 

nejmodernější techniky. Ještě před pěti lety by pouţité metodické postupy nebyly 

moţné (v našich běţných podmínkách). Alternativní řešení by zase byla 

nedostupná na základě vysokých cen potřebné technologie.  

 Vývoj technických prostředků je velmi rychlý, proto za pár let bude zde 

navrţený metodický postup buď zcela běţný, nebo jej nahradí dokonalejší, který 

bude reagovat na aktuální nové poznatky. Dosavadní dnešní slabinou je nízký 

stupeņ automatizace procesu zpracovávání naměřených dat. Tím jsou zvýšené 

nároky na časovou náročnost a zkušenosti obsluhy softwarů.  
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4.1 Kinematika mechanizované výztuţe 

Všechny konstrukční závady jsou více či méně závislé na kinematických 

parametrech výztuţe. Definování těchto parametrů je pro řešení kolizí zásadní. 

Jejich nedostupnost bude v této kapitole řešena. 

Není-li dostupná dokumentace, ale je dostupný fyzický výrobek, nabízí se 

jako první moţnost ruční přeměření a zaznamenání rozměrů. V případě MV GLINIK 

se tato varianta přímo nabízí, protoţe konstrukce je vytvořena převáţně z 

vypalovaných plechů, které jsou navzájem svařeny. V případě demontování 

výztuţe na základní díly je ke všem vnějším plochám a hranám optimální přístup. 

Velký vliv na přesnost měření má volba základních rovin na jednotlivých dílech 

výztuţe a pouţitá měřidla. 

 Po dohodě s provozovatelem byla jedna MV na povrchu rozebrána a 

zpřístupněna. Měření proběhlo 1. února 2007. Vzhledem k moţnostem v době 

měření byla pouţita tato základní měřidla: 

 posuvná měřítka 1000, 300 a 150mm, hloubkoměr;   

 teleskopický metr s hroty, svinovací metr, ocelové pravítko; 

 úhloměr, úhelník, příloţník; 

 odpich, kruţítko; 

 kopírovací jehlová šablona; 

 vodní váha.    

 

Hlavním cílem bylo přesně určit polohu čepových spojení jednotlivých částí 

MV a prostor, ve kterém se pohybuje rohový válec. Vnější (profilové) proporce 

měřeny nebyly. K jejich zakreslování byly pouţity schémata z technicko-provozní 

dokumentace.  Pro získání některých rozměrů bylo zapotřebí improvizovat (viz obr. 

23), coţ mělo vliv na přesnost měření. Problematické bylo přesně zakreslit kolizní 

hrany závalového štítu s rohovým válcem a okolní prostor. 

Výztuţ, která byla poskytnuta k měření, byla deformována na závalovém 

štítu v oblasti kolize s rohovým válcem. Vzniklé nepravidelné plochy byly špatně 

změřitelné. Výsledek, který vznikl pouţitím kopírovací šablony, byl bohuţel 

nepřesný a pro další zpracovávání nepouţitelný. 
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Obr. 23 Improvizace při ručním odměřování závalového štítu 

 

Měřen byl závalový štít, stropnice a základový rám. Rozměry předního a 

zadního táhla byly odečteny z technicko-provozní dokumentace a porovnány se 

skutečnými. Naměřené průměry otvorů a jejich rozteče byly totoţné.  

Na základovém rámu byla zvolena jako základní rovina plocha, na které celá 

výztuţ stojí. Od této plochy byly vztyčeny kolmice a odečteny vzdálenosti otvorů pro 

čepy obou táhel. Dalším měřením byla určena vzdálenost mezi kolmými průměty 

k základní rovině. Sloţitější byla situace v případě zaměření pozice kulového 

uloţení stojky. Rádius kulové plochy byl známý. Na základě toho byla vytvořena 

šablona z kartónu s definovaným středem. Ten byl následně zaměřen k základní 

rovině. K bodu oD2 byly vztaţeny a zakresleny ostatní souřadnice. Výsledné 

naměřené hodnoty jsou na obrázku 24. 

Obdobný postup byl pouţit i pro stropnici. Jako základna byla zvolena 

rovina, která je v kontaktu se stropem. Referenční bod byl umístěn v kloubovém 

spojení stropnice a závalového štítu (bod oA).   

Závalový štít je specifický tím, ţe osy otvorů pro čepová spojení leţí v jedné 

rovině. Proto tato rovina byla zvolena jako základní a na ní bod oA jako referenční. 

Uloţení rohového válce bylo vztaţeno k základní rovině (vzdálenost od roviny a 

vzdálenost pravoúhlého průmětu do roviny od referenčního bodu). 
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Všechny naměřené hodnoty jsou zakresleny v obrázku 24. Ostatní potřebné 

rozměry jsou v tabulce 6. Výsledný kinematický model je v elektronické příloze na 

DWD disku v dwg souboru pod názvem „Kinematické schéma.dwg“ a v iam 

souboru pod stejným názvem.  

 

 

Obr. 24 Kinematické určení základních uzlů výztuže 

 

Tab. 6 Doplňkové vzdálenosti základních uzlových bodů 

URČENÉ UZLOVÉ BODY VZDÁLENOST   [mm] ROZSAH    [mm] 

│ oD1 oD2 │ 555 - 

│ oC1 oC2 │ 702 - 

│ oB1 oB2 │ - 490-705 

│ oE1 oE2 │ - 580-1262 

│ oC2 oD2 │ 438,6 - 

 

Vytvořený model v Autocadu, respetive v Inventoru je pouţitelný pro 

nasimulování konkrétní situace. Aby bylo moţné vidět trajektorie jednotlivých 

uzlových bodů při definovaném sklonu stropnice, je vhodnější určit souřadnice 
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jednotlivých uzlů a nechat vykreslit křivky v programu Exel. Důleţitý je zejména 

průběh vytaţení pístu z pístnice u rohového válce. Závislost jednotlivých rovnic je 

vztaţena ke dvěma parametrům. Jedním je úhel naklonění stropnice a druhým 

aktuální výška stropnice. Její hodnota je určena vzdáleností mezi dosedací plochou 

základového rámu a osou společného čepu stropnice a závalového štítu. Skutečný 

zabezpečený prostor bude větší o vzdálenost osy čepu k vrchní ploše stropnice. 

Dle měření je tato vzdálenost 90mm. Obdobně budou pro výpočet brány naměřené 

hodnoty (zobrazené na obrázku 24) jako konstanty.  

Pro potřeby definování obecných rovnic je na obrázku 25 zjednodušený 

nákres čtyřkloubového mechanismu včetně uloţení stropnice a hydraulických válců. 

Střed kartézského souřadného systému je umístěn do kloubu v bodě D2. K tomuto 

středu jsou vztaţeny souřadnice ostatních bodů. Hodnoty pevných rozměrů 

potřebných pro výpočet jsou v tabulce 7. Výpočty souřadnic jsou provedeny 

v přiloţeném souboru „Čtyřkloubový mechanismus.xls“, dle níţe vyjádřených 

rovnic. Obecné vyjádření umoţņuje vyuţít výpočetní soubor pro podobné 

konstrukce výztuţí. 

 

 

Obr. 25 Zjednodušené schéma pro vyjádření souřadnic jednotlivých uzlů 
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Tab. 7 Pevné vzdálenosti bodů (konstanty) z obrázku 25 

Body                                                      

Vzdálenost 
[mm] 

555 702 438,6 220 925 3360 400 180  

 

Souřadnice uzlů základového rámu (konstanty) 

Body:  D2 [0,0]; C2 [C2x,C2y]; E2 [E2x,E2y]; 

 

Souřadnice uzlů závalového štítu 

Bod:  D1 [D1x,D1y]; 

                       (4.1) 

                      (4.2) 

Bod:  C1 [C1x,C1y]; 

                         (4.3) 

                         (4.4) 
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Bod:  A [Ax, Ay]; 

                       (4.12) 

                       (4.13) 

         
       
      

                                                                      

Bod:  B2 [B2x, B2y]; 

                                          (4.15) 

                                          (4.16) 

 

Souřadnice uzlů stropnice 

Bod:  B1 [B1x, B1y]; 

                 
             

       
                                      

                 
             

       
                                      

                                    
           

                                      

Bod:  E1 [E1x, E1y]; 

                 
             

       
                                      

                 
             

       
                                       

                                                                                    

Bod:  F [Ex, Ey]; 

                                                                                   

                                                                                   

 

Ověření správnosti obecných rovnic je provedeno v přiloţeném AutoCAD 

modelu „Kontrolní model.dwg“. Je v něm rys kostry výztuţe pro úhly α=70° a δ=5°. 
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Zadáním naměřených rozměrů za konstanty ve vytvořeném excel souboru 

a zvolením náklonu stropnice je moţné vykreslit trajektorie hlavních uzlů výztuţe. 

Na obrázku 26 je příklad s úhlem náklonu stropnice δ=0°. Jedná se o základní 

pracovní polohu. Trajektorie jednotlivých bodů jsou vykresleny v celém pracovním 

rozsahu výztuţe (tj. 600 – 1500mm). V elektronické příloze je umístěn soubor 

„kinematika.xlsx“ Změnou úhlu stropnice na 5° a -5° je moţné vykreslit trajektorie 

v limitních úhlech definovaných výrobcem (pro rozsah provozování). Do pozadí 

grafů je pro názornost přidán obrys výztuţe v maximální definované poloze (ve 

stejném měřítku). Proloţení nahrazuje legendu, která je standardně v přiloţeném 

exelovském souboru.  

 

 

Obr. 26 Trajektorie hlavních uzlů výztuže s úhlem stropnice δ=0°  

 

V souvislosti s řešením problematiky rohových válců jsou důleţité pouze 

trajektorie bodů B1 a B2. Z vypočtených dat je moţné určit délku vysunutí válce 

v určité poloze výztuţe. Tím je moţné zkontrolovat, nedojde-li v některé 

z pracovních poloh k vytrţení pístu z pístnice. Druhou moţností je namodelovat 
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mezní situaci, při které by došlo k vytrţení pístu z pístnice. V případě následného 

zakreslení kolizní hrany závalového štítu a rohového válce je moţné obdobně 

zkontrolovat dotyk nebo situaci, za které vzniká. 

Celkovou délku vysunutí rohového válce (rozteče uloţení) v závislosti na 

poloze výztuţe popisuje graf na obrázku 27. Rohovému válci patří zelená oblast. 

Na grafu je navíc červená oblast, která zvýrazņuje tu samou situaci pro 

hydraulickou stojku. Na vodorovné ose je výška výztuţe a na svislé je délka 

rozpěru válce nebo stojky. Vţdy vrchní hraniční křivka dané oblasti odpovídá 

náklonu stropnice 5°. Naopak dolní hraniční křivku tvoří minimální náklon stropnice. 

Z výsledku lze konstatovat, ţe se rohový válec přibliţuje svému limitnímu vysunutí 

při minimální pracovní výšce výztuţe. Maximální moţné vysunutí válce je 705mm. 

Z výpočtu plyne, ţe válec má v krajní poloze vůli 5mm. Druhé mezní poloze se 

nebezpečně nepřiblíţí. Píst tak nemůţe ani teoreticky narazit na dno válce, 

případně jej poškodit. 

Zajímavá na grafu je oblast hydraulické stojky. V obou krajních polohách 

dojde k situaci, kdy při dosaţení limitního náklonu stropnice nedojde k dodrţení 

teoretické výšky. Tento fakt ovšem nemá na běţnou funkci výztuţe ţádný vliv. 

 

 

Obr. 27 Oblast možného vysunutí válce a stojky při mezních úhlech stropnice 
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4.2 Digitalizace mechanizované výztuţe 

Předchozí kapitola úspěšně řeší kinematiku. Výsledek je však značně 

ovlivněn přesností měření. Metodicky tento postup řeší pouze otázku vytaţení pístu 

z pístnice při dodrţování limitních úhlů stropnice. Co neřeší vůbec, je kolize 

jednotlivých částí. Rohový válec evidentně naráţí do závalového štítu. Pro zpětnou 

kontrolu je zapotřebí připojit k uzlovým bodům i hraniční křivky kolidujících součástí.  

Jeden z pokusů, který nebyl nakonec kompletně realizován, bylo vytvoření 

sádrové formy a následného laminátového modelu. Stěţejní byla přesnost, kterou 

při pokusech nebylo moţné zajistit. Jednak z těchto důvodů a jednak z důvodu 

velké náročnosti bylo od tohoto postupu ustoupeno. Dnešní neustále se inovující 

technika nabízí mnohem modernější řešení se zárukou vysoké přesnosti. 

 V oboru kontroly a měření se setkáváme s pojmem „reverzní inţenýrství“. 

Pro tuto disertační práci se při řešení stalo reverzní inţenýrství základním zdrojem 

dat. Proto je konkrétnímu řešení a aplikaci věnován adekvátní prostor. 

 

4.2.1 Potenciál reverzního inţenýrství  

 

Pouţíváním nových technologií dochází k ovlivņování aktuálně vţitých 

strojírenských procesů. V konstruktérské praxi se tak čím dál častěji začíná 

objevovat termín „Reverzní inţenýrství“. Jedná se o převrácení inţenýrského 

procesu, kdy se při vstupu nevytváří papírová nebo elektronická dokumentace, ale 

rovnou se tvoří fyzický model. Z něj jsou následně získány datové soubory, které 

jsou upravovány aţ do finální podoby dokumentace. Zjednodušeně je rozdíl mezi 

klasickým inţenýrstvím a alternativním reverzním znázorněn na obrázku 28. 

 

 

Obr. 28 Porovnání klasického a reverzního inženýrství 
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V dnešní době je vţitý majoritní proces, který vycházející z CAD modelu a 

končí výrobou součástí nebo kompletního výrobku. Proces reverzního inţenýrství 

má na začátku reálnou součást nebo mechanismus, který se následně převede do 

digitální podoby. Převod není realizován ručním přeměřováním a modelováním v 

CAD softwaru, ale vyuţívá se k tomu prostorové skenovací techniky. 

Naskenováním reálné součásti získáme souřadnice „mraku“ bodů, které odpovídají 

povrchu skenovaného prvku. Následně se tyto získané body spojují pomocí 

speciálního softwaru a vznikne polygonová síť. Získaná data lze převádět do 

běţných CAD/CAM/CAE systému a získat tak přesné počítačové modely, které lze 

dále upravovat a vyuţívat. V technické praxi se jedná o přínos například v těchto 

oblastech: 

 návrh tvarově náročných strojních součástí, 

 kontrolní a revizní činnost, 

 opravy a rekonstrukce, 

 digitalizace vzorů a šablon, 

 diagnostika, 

 optimalizace, 

 archivace.  

Různorodost vyuţití je zdůvodněna na několika následujících příkladech. 

Prokazují vhodnost pouţití této metody v případě mechanizované výztuţ Glinik. 

Návrh tvarově náročných strojních součástí 

Reverzní inţenýrství se v oblasti návrhu nesnaţí změnit a nahradit doposud 

pouţívanou inţenýrskou metodiku, ale nabízí nový nástroj a tím i nové moţnosti.  

Na obrázku 29 je zjednodušený proces návrhu jak pro reverzní inţenýrství, tak pro 

klasické - majoritní inţenýrství. Z obrázku je zřejmé, ţe zvolení vhodného 

návrhového procesu závisí na konkrétním zadání. Kombinací, které mohou 

vzniknout, je mnoho. V případě, ţe budeme navrhovat například podvozek rypadla, 

je obrácený proces nepouţitelný. Jiná situace při rozhodování nastane, kdyţ 

budeme navrhovat tvarově sloţitější součásti. Příkladem mohou být ergonomické 

prvky, jako jsou sedačky, madla, designově náročné tvary nebo jen ve strojařině 

běţné odlitky. Vymodelovat v CAD softwaru sloţitý tvar odlitku je velmi obtíţné a 

časově náročné. Výsledek je navíc pořád pouze v počítačové podobě. V těchto 
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případech je obrácený návrhový postup velkým přínosem. Pro představu - reverzní 

postup při výrobě odlitku by vypadal například takto: 

1) Vytvoří se model z běţného, dobře tvarovatelného a obrobitelného materiálu, 

jehoţ cena je obvykle daleko niţší neţ bude cena materiálu pouţitého při 

výrobě (dřevo, sádra) x (bronz, mosaz, litina …). Model můţe být vyroben 

v libovolném měřítku. 

2) Z fyzického modelu se získají digitální data. 

3) Pomocí speciálního softwaru se získaná souřadnicová data převedou na 

polygonovou síť. 

4) Polygonová síť se upraví a pro další práci převede na definované plochy. 

V této fázi lze vyhlazovat, optimalizovat a dále přizpůsobovat tvar. 

5) Převod na CAD model a doplnění chybějících prvků (například reliéfů, 

obrobených a vnitřních ploch). 

6) Metodou Rapid Prototyping (3D tisk) se získá reálný model, který vyuţijeme 

pro tvorbu formy. 

Pro MV GLINIK jsou z tohoto postupu pouţitelné body 2, 3 a částečně 4. 

 

Obr. 29 Zjednodušené schéma alternativního a klasického návrhového procesu  
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4.2.2 Přínosy digitalizace aplikovatelné na MV GLINIK 

 

Cílem této kapitoly je ukázat na konkrétních příkladech přínos a moţnosti 

digitalizace. Jsou zde uvedeny jen postupy, které byly aplikovány při digitalizaci MV 

GLINIK. 

Opravy a rekonstrukce 

Mluví-li se o rekonstrukcích a opravách ve spojení s reverzním inţenýrstvím, 

jedná se převáţně o starší nebo historické předměty. Dochází tak ke zpětnému 

vytvoření výkresové dokumentace nebo 3D modelu (vyuţíváno v případech, kdy se 

nedochovala dokumentace původní). Poškozené a chybějící části jsou 

domodelovány. Tuto funkci lze vhodně aplikovat také na opravy vzniklé 

poškozením. V souvislosti s MV GLINIK se nabízí uplatnění při rekonstruování 

ohnutých a otlačených částí závalového štítu. 

 

 

Obr. 30 Polygonová síť opotřebovaného a rekonstruovaného lodního šroubu [4]  

 

Moţnosti, které reverzní inţenýrství nabízí v této oblasti, vystihuje nejlépe 

příklad z praxe. Na obrázku 30 je v jeho levé horní části polygonová síť starého a 

opotřebovaného lodního šroubu. Ze souboru lopatek se vybere ta, která je 
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nejzachovalejší. V případě velkého poškození je moţné pouţít kombinaci 

jednotlivých částí lopatek. Následně se v datové podobě vytvoří jedna 

rekonstruovaná lopatka. Opotřebené plochy a hrany se doplní. Výsledkem je CAD 

model lodního šroubu s jednou lopatkou, který je na tomtéţ obrázku vpravo dole. 

Za předpokladu rotační symetrie jsou v CAD prostředí lopatky kopírovány (pomocí 

funkce kruhového pole) na příslušný počet lopatek. 

 

Digitalizace vzorů a šablon 

Řada výrobků z dřívějších dob nemá klasickou výkresovou dokumentaci. 

Jednoduší a praktičtější bylo vytvořit vzor, podle kterého byly vyráběny další kusy. 

Příkladem je potrubí, které se montuje na automobily Tatra. Na obrázku 31 je jedna 

z mnoha stěn, na které jsou zavěšena vzorová potrubí pro různé „tatrovky“. Výroba 

dalších kusů se provádí vţdy podle vzoru.  Výkresová dokumentace je v těchto 

případech ve zjednodušené podobě. Zakresleny jsou přírubové konce trubek, 

přechody a kříţení. Reverzním inţenýrstvím se dá dojít k digitálním datům. Ta lze 

následně pouţít pro realizaci na ohýbacích CNC strojích. Výsledkem reverzního 

inţenýrství je v tomto případě pouze osa (viz. obrázek 32).  

 

 

Obr. 31 Vzorové části potrubí pro vozidla Tatra  
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Obr. 32 Digitalizace vzorového modelu potrubí vozidla Tatra  

 

Pro přesné určení kinematiky konkrétní výztuţe je, podobně jako v tomto 

příkladu, moţné určit pouze osy kloubových spojů. Není potřeba digitalizovat celou 

výztuţ. Zvýší se tím rychlost zpracování a sníţí mnoţství dat. 

Poznámka: Obrázky 31 a 32 jsem vytvořil při testech skenovacího zařízení. 

Podnětem byl poţadavek společnosti Tatra, a.s. na spolupráci s VŠB-TUO v oblasti 

digitalizace dat. 

 

Kontrolní činnost 

Neustále se zvyšující nároky na kvalitu výrobků vedou k zvyšování přesnosti 

výroby. Současně s tím proto dochází k většímu vyuţívání nových trendů v oblasti 

měřící a kontrolní techniky. Jednou moţnou metodou kontroly je i reverzní 

inţenýrství, respektive moţnosti, které ke kontrolní činnosti nabízí. V praxi se 

můţeme setkat s tímto postupem: vyrobená součást se zpětně digitalizuje, převede 

do CAD systému, kde se porovnají elektronická data. Teoretický 3D CAD model 

nebo dříve nasnímaný etalon se proloţí aktuálně získanými daty. Softwarově dojde 

k vyčíslení reálných odchylek. Příklad je moţno vidět na obrázku 33, kde je jedna 

lopatka lopatkového kola. Z levé strany je vidět přesný CAD model a vedle něj je 

polygonová síť vytvořena z nasnímaných dat. V pravé části obrázku je model a 

skenovaný díl vloţen na sebe. Vzájemné odchylky jsou znázorněny barevným 

spektrem. Pohybem ukazatele nad odchylkou je moţné zobrazit její konkrétní 

hodnotu. Výstupem porovnání je podrobná zpráva o odchylkách.   
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Moţnosti, jak zobrazit výsledky, závisí na pouţitém softwaru a poţadavcích 

na vyhodnocení kontroly. Například na obrázku 4 jsou v horní části lopatkou 

proloţeny roviny s přesnou diferencí a ve spodní části obrázku je vidět tvořící křivka 

a barevným spektrem vyznačeny odchylky od ideálního stavu. 

 

 

Obr. 33 Příklad kontroly lopatky lopatkového kola [5]  

 

 

Obr. 34 Příklad zobrazení odchylek na řezu lopatky lopatkového kola [5] 

 

Výhodou této kontrolní metody je komplexnost a tím detekce veškerých 

nepřesností. V případě tvarově sloţitých dílů je nesporná časová úspora kontroly. 

V praxi by nedocházelo ke kontrole celých dílců, ale pouze hlavních ploch či 

tvořících křivek.   

Při kontrole nemusí nutně docházet k porovnávání přesného CAD modelu a 

nasnímaných dat. Jsou-li známy hodnoty a polohy konkrétních prvků (rozměry a 

poloha otvorů, úhly mezi rovinami, atd.), pak je moţné nasnímat jen odpovídající 
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plochy a kontrolovat dané prvky. Názorná ukázka je na obrázku 5. V případě, ţe by 

se otvory proloţily osy, bylo by moţné změřit polohu.   

 

Obr. 35 Kontrola rozměrů konkrétních prvků [5]  

 

Kontrolní činnost není hlavní oblastí vyuţitelnosti reverzního inţenýrství. O 

reverzním inţenýrství se dá mluvit v případě, ţe výsledkem kontroly je zpětná 

úprava modelu nebo výrobního procesu.  

 

4.2.3 Způsoby digitalizace v reverzním inţenýrství 

 

Obecným označením „3D digitalizace“ nazýváme technologii, která převádí 

třírozměrný reálný objekt do digitální podoby. Mechanický proces digitalizace je 

označován výrazem skenování. Odvozeně se zařízení umoţņujícímu tento převod 

říká 3D skener. Princip většiny těchto zařízení je zaloţen na snímání povrchu 

objektu v diskrétních bodech. Digitalizovaný objekt je v počítači prezentován jako 

velký počet bodů v prostoru, označováno také jako „mrak bodů“. Skenery se od 

sebe liší hlavně tím, jakým způsobem dochází ke snímání bodů povrchu objektu. 

Podle způsobu snímání dělíme skenery na: 

 Dotykové 

 Optické 

 Laserové 

 Destruktivní 

 Rentgenové  
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Dotykové 3D skenery 

Tato zařízení pracují na principu hmotného dotyku skeneru se skenovaným 

povrchem objektu. Obvykle se před vlastním skenováním vyznačí na povrchu 

skenovaného objektu body nebo úseky, které musíme nasnímat, abychom získali 

přesný digitální obraz. Počet snímaných míst závisí na sloţitosti tělesa a 

poţadované přesnosti. 

Lze také provádět tzv. kontaktní skenování pomocí zařízení, které je 

konstrukčně zaloţeno na principu frézky s inverzním tokem dat. Místo obráběcího 

nástroje je v zařízení upnuta snímací sonda. Tato sonda je v přímém kontaktu se 

snímanou plochou a její pohyb se přes přidruţenou elektroniku převádí na 

prostorová data příslušného CAD systému. Někdy lze pouţít klasickou NC frézku, 

která má snímací sondu pouze jako přídavné zařízení, pro větší objemy dat je však 

vhodnější samostatné zařízení určené speciálně pouze pro digitalizaci.  

Nejčastější podoba dotykových skenerů je s mechanickým ramenem, které 

je na konci opatřeno hrotem. V kloubech ramen jsou umístěna snímací zařízení, 

která zaznamenávají kaţdý pohyb ramene. Na základě velikostí nasnímaných 

hodnot se vyhodnotí polohy bodů. V počítači se pak zobrazí mnoţství bodů 

definovaných souřadnicemi x, y a z. Příklad takových skenerů je na obrázku 36. 

 

 

Obr. 36 Příklady dotykových skenerů [6], [7] 
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Optické 3D skenery 

Tyto skenery snímají skenovaný objekt z několika úhlů pomocí optického 

zařízení. Při kaţdém natočení, které se provede buď ručně, nebo pomocí 

polohovacího zařízení (krokový motorek řízený počítačem), se objekt v podstatě 

vyfotí a data se odešlou do počítače. Po získání snímků ze všech úhlů pohledu se 

data zpracují a digitalizovaný model se vytvoří metodou aproximace. Většina 

skenerů umoţņuje vytvářet počítačové modely vyuţitím sejmutých bodů, polygonů, 

křivek typu spline nebo jiných standardních geometrických entit.  

Před vlastním skenováním je vhodné na tělese vyznačit několik orientačních 

bodů pro přesnější „slepování" obrázků v 3D těleso. Pouţívají se tzv. centrovací 

terčíky, které se umístí na skenovaném objektu - jejich počet můţe být i několik 

tisíc. Součástí snímků bodů musí být i kalibrační tyč poloţená vedle měřeného 

předmětu. 

Optický skener se dá kromě klasického 3D skenování (vytvoření celého 

objektu) pouţít jako souřadnicové měřicí zařízení, které najde uplatnění zejména při 

výrobě strojírenských součástí.  

 

 

Obr. 37 Příklady optického skeneru Atos II [8]  
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Laserové 3D skenery 

Laserový skener pracuje na stejném principu jako např. sonar. Vlastní 

skenování spočívá v tom, ţe se kolmo proti předmětu vyšle laserový paprsek, který 

se od něj odrazí a vrátí se zpět do skenovacího zařízení, kde se vyhodnotí. 

Vyhodnocením doby, která uplyne od vyslání do vrácení paprsku, získáme 

informaci o rozměru předmětu ve směru letu paprsku. Informace o zakřivení 

povrchu plyne z úhlu, pod jakým se paprsek vrátí zpět do zařízení. Spojením obou 

základních informací skener získá přesnou polohu bodu, kterou odešle do počítače. 

Tímto způsobem skener laserovým paprskem ,,obkrouţí" celé těleso, popř. těleso 

se otáčí a skenovací zařízení stojí. 

Kvalita digitalizovaného tělesa je dána hustotou, s jakou laserový paprsek 

pokryl plochu reálného tělesa. Výstupem je soubor dat o polygonech definujících 

geometrii povrchu tělesa. Obvykle bývá součástí zařízení i barevná kamera, která 

rovnou při skenování snímá barevnou informaci (stejný princip jako optické 

skenery). Výsledný objekt tedy bude nejen přesnou geometrickou napodobeninou, 

ale bude mít i stejnou texturu. 

 

 

Obr. 38 Příklady laserového skeneru Minolta VIVID 700  [9]  
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Destruktivní 3D skenery 

Jedná se o zařízení, které má schopnost digitalizovat jak vnější povrch 

součásti, tak i vnitřní geometrii. Digitalizovaný objekt ale bude při pouţití této 

metody zničen. Uplatnění nalezne zejména v oblasti Reverse Engineeringu při 

digitalizaci součástí se sloţitou vnitřní geometrií. 

Před procesem digitalizace je skenovaná součást umístěna na nastavitelný 

rám a pokryta speciálním materiálem, který při zpracování naskenovaných snímků 

poskytne vysoký kontrast mezi součástí a výplņovým materiálem. Poté se z 

prostoru vyčerpá vzduch a vznikne vakuum, které způsobí, ţe se tento speciální 

materiál dostane do všech dutin součástí. Takto připravený blok se přemístí do 

skenovacího zařízení, kde se připevní ke frézovacímu stolu. 

Vlastní skenování proběhne v okamţiku odfrézování ultratenké vrstvy 

materiálu z bloku. Kaţdý takto nově vzniklý povrch se naskenuje pouţitím 

optického skeneru a získaná data se odešlou k dalšímu softwarovému zpracování. 

U destruktivních 3D skenerů dojde ke zničení skenovaného objektu, ale lze 

tak přesně naskenovat i sloţitou vnitřní geometrii. Ostatní 3D skenery jsou 

nedestruktivní - objekt není při digitalizaci nijak poškozen. 

 

 

Obr. 39 Příklady destruktivního skeneru CSS-1000  [10]  
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Rentgenové 3D skenery 

Pouţití tohoto typu zařízení umoţní získávání informací o vnitřní geometrii 

součástí pouţitím rentgenového záření. Jde o nedestruktivní metodu digitalizace. 

Rentgenové skenery pracují na stejném principu jako klasické rentgeny pouţívané 

ve zdravotnictví s tím rozdílem, ţe při tomto pouţití je intenzita záření vyšší. 

Zařízení jsou většinou mobilní a pouţívají se např. ke kontrole potrubí, kotlů nebo 

jiných uzavřených nádob. 

Počítačová tomografie je známý pojem v oblasti medicíny. Počítačová 

tomografie se však v posledních letech dostala i do oblasti průmyslové. Donedávna 

bylo vyuţití počítačové tomografie v průmyslu omezené většinou na kontrolu 

materiálu, z důvodu nedostatečné přesnosti. Moderní měřicí stroje slučující 

metrologii a tomografii dokáţou nedestruktivním způsobem snímání získat z 

jediného skenování informace o vnější geometrii i objemu součástky s vysokou 

přesností. Kombinací přesných polohovacích mechanismů, odměřovacích systémů, 

rentgenového detektoru s vysokým rozlišením a výkonné výpočetní techniky je 

moţné získat vysoce přesná data o měřené součástce během krátké doby, a to i 

bez jejího porušení. 

 

 

Obr. 40 Příklad rentgenového 3D skeneru [11]  
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4.2.4 Zařízení pouţité pro digitalizaci výztuţe 

 

Vzhledem k poţadované přesnosti a k charakteru objektů, které bylo třeba 

digitalizovat, je pro aplikaci nejvhodnější laserový typ skeneru. V českých 

podmínkách byla dostupnost těchto zařízení velice špatná. Výběr byl proto značně 

omezen. Vytipována byla tři zařízení. Vybrána musela být nejlevnější varianta, 

která se nakonec ukázala pro pouţití jako nejvhodnější. 

Pro snímání výztuţe bylo pouţito zařízení „HandyScan - EXAscan“ (obrázek 

41) zapůjčené od firmy SolidVision, která je výhradním dodavatelem pro Českou 

republiku. Tato firma souhlasila s bezplatným testovacím zapůjčením. Podmínkou 

týdenní zápůjčky bylo absolvování jejich standardního dvoudenního školení a 

nekomerční charakter práce. Obsahem školení bylo základní ovládání skeneru 

včetně kalibrování a práce se softwarem VXscan. 

EXAscan je ruční laserový skener, který umoţņuje vzájemný pohyb skeneru 

a tělesa během snímání. Patří do typové řady skenerů označovaných názvem  

HandyScan (zemí původu je Canada). Snímání pomocí zařízení HandyScan je 

zaloţeno na principu triangulace (obrázek 41). Na snímané těleso nebo na 

podloţku se umístí reflexní značky, které slouţí k orientaci. Značky snímají dvě 

kamery. Pokud obě kamery současně vidí minimálně 3 reflexní značky, je systém 

schopen automaticky určit polohu snímaného tělesa vůči skeneru. Je-li známa 

poloha, začne skener promítat na povrch snímané plochy laserový kříţ. Ten snímají 

kamery a systém tak získá informace o vzdálenosti jednotlivých bodů plochy 

(osvětlené kříţem) od skeneru. Vzájemná poloha referenčních značek je jedinečná, 

a proto je moţné se kdykoliv vrátit k jiţ nasnímaným částem a provést další 

snímání.  

Data o poloze a ploše jsou zaznamenávána programem VxScan a zároveņ 

jsou v reálném čase graficky zobrazována na obrazovce v podobě polygonové sítě. 

Obsluha skeneru má tak okamţitou představu o průběhu skenování. Při 

opakovaném snímání dochází k neustálému zpřesņování sítě (snímání například 

pod jiným úhlem). Vlivem chybných odrazů laserového paprsku dochází i 

k zaznamenání chybných dat. Proto se na další datové zpracování pouţívá 

speciální software. Ten umoţní například záplatování děr, rekonstruování ploch 

nebo prokládání polygonové sítě jasně definovanými prvky (přímka, rovina, , …). 
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Obr. 41 Představení EXAscanu a princip triangulace HandyScanů [12] 

 

Hlavní parametry skeneru pouţitého pro snímání MV GLINIK jsou shrnuty 

v tabulce 8. EXAscan je osazen ještě třetí kamerou pro přesné snímání detailů a 

struktur ploch. Vzhledem k charakteru práce nebyla tato kamera vyuţita. 

 

Tab. 8 Parametry použitého skeneru 

HANDYSCAN – EXASCAN 

TŘÍDA LASERU 2 (-) 

POČET MĚŘENÍ 18 000 (snímků/s) 

ROZLIŠENÍ V OSE Z 0,05 (mm) 

PŘESNOST 0,04 (mm) 

ISO 0,02+0,1/m (mm) 

POČET KAMER 3 (-) 

VZDÁLENOST SNÍMANÉ PLOCHY 200 - 300 (mm) 

HMOTNOST 1,25 (kg) 

ROZMĚRY 172x260x216 (mm) 

 

4.2.5 Aplikace EXAscanu 

 

Digitalizace výztuţe proběhla v areálu Dolu Paskov (na povrchu) 

v prostorách mechanické dílny. Z firmy SolidVision byl v termínu 12.-17.3.2010 

zapůjčen skener EXAscan. Samotné měření bylo realizováno 15. a 16. března. 

Byla vybrána výztuţ, která měla znatelnou stopu po kolizi rohového válce se 

závalovým štítem. Tato výztuţ byla rozebrána na jednotlivé komponenty. 

Plánovaná digitalizace se týkala pouze základového rámu, závalového štítu a 

stropnice. Díky bezproblémovému snímání vyšel čas i na skenování zadního táhla 

a pláště rohového válce.  
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Obr. 42 Připravený závalový štít pro skenování 

 

Před vlastním skenováním byla nutná dobrá příprava. Spočívala hlavně 

v očištění, odmaštění a ve zmatnění skenovaného povrchu. Zmatnění se provádí 

většinou pro sníţení odlesků a tím i chyb. U povrchu výztuţe nebyl problém 

s odlesky, ale s velkým kontrastem snímaných ploch. Původní nátěr byl bílý a 

v místech, kde chyběl, byla zkorodovaná místa. EXAscan by si dokázal s touto 

situací poradit, ale musel by se postupně nastavit do dvou kontrastů. Vzhledem 

k času bylo jednodušší provést na skenovaných plochách základní šedý nátěr. Ve 

finální fázi příprav byly na povrch nalepeny reflexní značky. Celá výztuţ je osově 

symetrická, proto stačilo připravit pro skenování vţdy jen polovinu skenovaného 

dílu výztuţe. Spojovací čepy byly ve špatně přístupných místech ponechány. Jejich 

vůle v uloţení byla vymezena tenkými plechy tak, aby jejich osa odpovídala ose ok. 

Příklad dílu připraveného na skenování je na obrázku 42. 

Samotnému procesu skenování předchází kalibrace skeneru na světelné 

podmínky v daném prostředí a nastavení ovládacího softwaru VXscan. Kalibrace se 

provádí pomocí skleněné desky, která je součástí příslušenství kaţdého skeneru. 

Vzhledem ke stabilnímu světelnému zdroji a minimálnímu vlivu sluneční intenzity 

byla kalibrace provedena jednou před začátkem skenování. 

 Nastavení softwaru spočívá v optimalizaci kontrastů a nastavení rozlišení. 

Rychlost závěrky byla nastavena na hodnotu 3,6 milisekundy. Intenzita laseru byla 

dána na 83% rozsahu. Výsledná konfigurace v daném prostředí při snímání šedě 

natřeného povrchu je na obrázku 43 (pro potřeby tisku má obrázek invertované 
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barvy). Při pohybu nad snímaným povrchem nepřekračovala hodnota chybných 

bodů 3%, a to ani u jednoho z laserů.  

Rozlišení je určováno číselnou hodnotou v milimetrech a odpovídá 

maximální délce hrany tvořícího trojúhelníka. Tento parametr byl nastaven na 

střední hodnotě s odpovídající vzdáleností 1,96mm. Adekvátně tomu byl nastaven i 

pracovní prostor v objemu 500x500x500 mm. Kaţdý ze skenovaných dílů byl 

v rovině větší neţ pracovní prostor (kromě zadního táhla a rohového válce). Proto 

byly jednotlivé skenované díly rozčleněny do šesti sektorů. V elektronické příloze 

jsou uloţeny ve formátu STL s odpovídajícím názvem a pořadovým číslem 

(například „štít 1.stl“). 

 

 

Obr. 43 Grafické znázornění výsledné konfigurace skeneru 

 

Do STL formátu jsou data v softwaru VXscan transportována pro další 

zpracování. Původní datový soubor jednotlivých snímků je uloţen ve formátu CSF. 

Jednotlivé díly jsou takto uloţeny v elektronické příloze. Tento formát umoţņuje 

znovu načtení snímků a následnou změnu rozlišení. V případě, ţe byl při skenování 

uloţen dostatečný počet snímků, je moţné rozlišení zvětšit (to znamená zmenšit 

element). Data lze znovu uloţit do formátu STL a dále zpracovávat. Tento postup 

se pouţívá zejména při rozlišování detailů. V případě MV GLINIK byl tento postup 

aplikován pro část závalového štítu deformovaného (otlačeného) kolizí s rohovým 
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válcem. Transformace dat v CSF formátu je časově náročná (řádově desítky 

minut). Je to způsobeno chybou při skenování. Soubory jsou příliš velké. Data měla 

být rozdělena podobně jako následné STL soubory. 

Přesnost skenování značně ovlivņuje počáteční poloha skeneru. Největší 

chybu do skenování vkládá vzdálenost, kterou musí skener absolvovat. Jedná se o 

vzdálenost od místa počátečního načtení referenčních značek aţ po aktuální 

skenovanou polohu. K počáteční konstantní odchylce k =0,02mm se tak 

připočítává odchylka 0,1mm na metr vzdálenosti skenování. Na všech třech 

skenovaných objektech byl zvolen počátek skenování v polovině vzdálenosti mezi 

funkčními čepy čtyřkloubového mechanizmu, popřípadě uloţení stojky. Maximální 

chyba skenování   je tím dána vztahy: 

 

         
       

 
 
   

    
                   (4.25) 

          
      

 
 
   

    
                    (4.26) 

              
      

 
  

   

    
             (4.27) 

 

Vyčíslení maximální chyby skenování je v tabulce 9. Tato tabulka sumarizuje 

výstupy z kapitoly věnující se digitalizaci mechanizované výztuţe. 

 

Tab. 9 Výsledky digitalizace MV GLINIK 

VÝSLEDKY DIGITALIZACE MECHANIZOVANÉ VÝZTUŢE GLINIK 

KOMPONETA 
DATOVÉ SOUBORY V PŘÍLOZE MAX. CHYBY SKENOVÁNÍ 

[mm] ZDROJOVÉ EXPORTOVANÉ 

ZÁKLADOVÝ 
RÁM 

rám.csf 
rám 1.stl  

  ↓ 
rám 6.stl 

0,054 

ZÁVALOVÝ 
ŠTÍT 

štít.csf 
štít 1.stl  

  ↓ 
štít 6.stl 

0,066 

STROPNICE strop.csf 
strop 1.stl  

  ↓ 
strop 6.stl 

0,06 

ZADNÍ TÁHLO zadní táhlo.csf 
zadní táhlo 1.stl 
zadní táhlo 2.stl 
zadní táhlo 3.stl 

0,05 
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4.3 Zpracování naměřených dat 

Data získaná skenováním jsou v podobě tzv. mraku bodů nebo po 

transformaci v podobě polygonové sítě. V obou případech obsahují řadu chyb, 

nedokončených částí, děr a překryvů polygonové sítě (respektive shluku bodů). 

Nevýhodou pro další práci je i velikost datových souborů. Například celá 

naskenovaná část závalového štítu je sloţena ze  4,8 milionů trojúhelníků a zabírá 

velikost 220 MB. To vše vede k nutnosti upravit data pro následnou jednoduchou 

manipulaci. Softwaru k tomu určených je celá řada. Většina z nich je díky ceně pro 

tuto práci nedostupná. 

 

4.3.1 Softwarové prostředky na zpracovávání dat 

 

V procesu digitalizace fyzického dílu je neméně důleţitou fází proces 

zpracování naměřených dat. V metodě reverzního inţenýrství se pouţívají speciální 

softwary (pouţívané i pro jiné účely). Mezi nejznámější patří: 

 Paraform – jedná se o software vyvinutý firmou Metris. Dokáţe zpracovávat 

velké mnoţství dat, a to v podobě mraku bodů. Ten dokáţe opravovat a 

následně převádět na polygonální model, popřípadě plošný model. 

 PolyWorks – za tímto softwarem se skrývá firma Innovmetric. Byl vytvořen 

za účelem kontroly kvality vyrobených dílů a nástrojů. Je uzpůsoben pro 

práci s daty získanými z dotykových měřících přístrojů. Proto lze kontrolu 

provádět v různých fázích výrobního procesu. Dokáţe rychle porovnávat 

data. Vyuţívá se v oblasti automobilového a leteckého průmyslu.  

 CopyCAD – tento software je produktem firmy Delcam. Dokáţe generovat 

CAD modely z digitálních dat. Obsahuje řadu nástrojů na vytváření 

hladkých CAD ploch. 

 RapidForm – výrobce bychom hledali na korejském poloostrově pod 

názvem firmy Inus Technology. Velice oblíbený software umoţņující rychle 

zpracovávat velké mnoţství 3D dat. Obsahuje nástroje pro přesnou 

kontrolu tvaru. 
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 PixForm – produkt pod tímto názvem vyvinula Japonská firma Roland DG 

Corporation. Software si poradí s velkými datovými soubory a dokáţe je 

zpracovat tak, aby upravená data bylo moţné pouţít v CAD programech. 

Je velice přesný a spolehlivý.  

 Rhinoceros – jedná se o plošný modelář pro strojírenství a design. Není 

primárně určen pro zpracovávání naskenovaných dat, ale dokáţe načíst 

velké soubory a vyuţívat je pro 3D modelování a koncepční design. 

 Geomagic Studio – výrobcem tohoto softwaru je americká firma Raindrop 

Geomagic, Inc. Svým ovládáním velice zjednodušuje práci a sniţuje tak 

časovou náročnost na zvládnutí softwaru. Vyznačuje se vysokou kvalitou 

zpracování polygonálních NURBS modelů. Dokáţe provádět analýzu 

porovnání virtuálního přesného modelu s naskenovanými daty. 

Poznámka: NURBS (NonUniform Racional B-Splines) je matematická 

reprezentace 3D geometrie, která umoţņuje přesně popsat jakýkoliv tvar od 

jednoduché 2D čáry, oblouku, kruţnice nebo křivky aţ po nejsloţitější 3D 

plochy a tělesa organických tvarů. 

 

Právě posledně jmenovaný software byl zvolen pro zpracování dat 

získaných skenováním. Volba byla ovlivněna moţností zapůjčení a vyzkoušení 

třicetidenní verze. Byla to doba, za kterou se dá tento software naučit ovládat 

v základních funkcích (pomocí učebnicové podpory).  

V softwaru Geomagic Studio bylo zapotřebí zvládnout: 

 Spojení polygonových sítí jednotlivých „skenů“ v jeden celek (síť). 

 Vyčistění polygonové sítě.  

 Záplatování děr a zacelení okrajových hran. 

 Úprava ostrých polygonu.  

 Proloţení polygonové sítě přesnými geometrickými tvary. 

 Redukce počtu polygonů. 

 Převedení polygonové sítě na plochy. 

 Úprava ploch. 

 Transformace na CAD model pouţitelný v softwaru Inventor. 
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4.3.2 Zpracování datových souborů v softwaru Geomagic Studio 12 

 

Postup zpracování naměřených dat bude vzorově popsán pouze na 

závalovém štítu. Pro základový rám a stropnici je postup analogický.  

Z důvodu kontinuity se vrátíme k vlastnímu skenování. Na obrázku 44 je 

znázorněn průběh skenování části závalového štítu. Výsledek, který lze v reálném 

čase sledovat na obrazovce notebooku, je na obrázku 45. Jedná se pouze o 

grafické znázornění polygonové plochy pro orientaci během skenování.  

 

 

Obr. 44 Skenování závalového štítu použitím EXAscanu [15] 

 

 

Obr. 45 Grafické znázornění polygonové sítě v softwaru VxScan [15] 



Disertační práce                         2011 

 

Ing. Tomáš Kubín 62 
 

Software VXscan dokáţe kromě spolupráce se skenerem i jednoduché 

zpracování dat. Při vlastním skenováním se průběţně nepotřebná data mazala a 

opravovala. Výstupem VXscanu je mrak bodů. Ten byl následně převeden na 

polygonovou síť. Tento úkon mohl být zároveņ proveden v softwaru Geomagic 

Studio (dále bude pouţívaná zkratka GS). Výhodou by byla prvotní úprava 

surových dat jiţ v bodové fázi. Tato fáze tedy byla v GS přeskočena.  

 

Spojení polygonových sítí 

Načtením šestice STL souborů vzniklo uskupení šesti polygonových sítí, 

které se navzájem překrývají (obrázek 46). Hranice jsou zvýrazněny tenkou 

zelenou čarou. Objekt tvoří 2,49 milionů bodů, respektive 4,77milionů polygonů. 

Poloha všech šesti souborů je jednoznačně určena vůči základnímu souřadnému 

systému skeneru (x, y, z). Protoţe všechny části mají společné reflexní (polohové) 

značky, mají i společný souřadný systém. Následné spojení v jedinou polygonovou 

síť je proto jednoduché a maximálně přesné. Výsledek spojení se liší od obrázku 46 

jen ztrátou vnitřních hranic. Dosáhne se tím samozřejmě mnohem víc, sloučením 

se ušetří 2,2 milionů polygonů. Další úspora je moţná odstraněním nepotřebných 

částí jako je boční kryt závalového štítu, osamělých polygonů a podobně. Na konec 

se dostaneme na čtvrtinu původního počtu polygonů.  

 

 

Obr. 46 Načtená data závalového štítu do softwaru Geomagic Studio 
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Vyčištění polygonové sítě 

Vyčištění polygonové sítě proběhlo částečně v předchozím kroku, ve kterém 

se odstraņovaly malé, nepotřebné a oddělené části polygonové plochy. Dalšími 

částmi, které se čistí, jsou překryvy, kříţení nebo duplicity polygonů. V těchto 

případech je nejjednodušším postupem vymazat chybné polygony a chybějící místa 

záplatovat nebo rekonstruovat. Příklad kříţení polygonů je na obrázku 47. V dalším 

kroku bude toto místo záplatováno.(viz následující obrázek). 

 

Obr. 47 Křížení polygonové sítě 
 

Záplatování děr a zacelení okrajových hran 

Tento krok je poměrně jednoduchý a hodí se pro malé otvory, které jsou 

jednoznačně ohraničené, respektive okraje s výřezy. Velké otvory a výřezy, jejichţ 

okraje nenavazují tangenciálně a neurčují chybějící plochu, se musí rekonstruovat. 

Na obrázku 48 je vidět záplatování vyčištěné oblasti z předchozího odstavce. Při 

záplatování je moţná volba mezi zachováním křivosti, tangenciálním navázáním 

nebo rovinnou záplatou ve formě minimálních odchylek.   

 

 

Obr. 48 Záplatování polygonové sítě v hraně otvoru  
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Zacelení okrajové hrany je obdobné jako záplatování děr. Výřez můţeme 

zjednodušeně povaţovat za otvor bez části okraje. Při zacelení dochází ke spojení 

okrajů nejkratší cestou při zachování křivosti koncových hran. Příklad zacelení je 

vidět na obrázku 49. 

 

 

Obr. 49 Zacelení výřezu okrajové hrany 
 

Úprava (odstranění) ostrých polygonů 

Úkon slouţí k vyhlazení případných odchylek bodů. V GS na to existuje 

téměř automatická funkce, pomocí které se nastavuje pouze velikost vyhlazení. 

Obdobná funkce se nachází i v bodové fázi modelu. Ta byla přeskočena 

transformací dat přímo do polygonové sítě. Na obrázku 50 je v praxi vyhlazení 

ostrých hran na rovinné ploše. 

 

 

Obr. 50 Úprava ostrých polygonů na rovinné ploše (80% vyhlazení) 
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Proloţení polygonové sítě přesným geometrickým tvarem 

Funkčními prvky na kaţdém dílu jsou uloţení pro čepy. Lokalizace jejich 

přesné polohy vzhledem ke zbytku výztuţe je velice důleţitá. Jednak pro následné 

vazby v 3D CAD softwaru a jednak pro přesné definování os, které jsou důleţité pro 

výpočet kinematiky konkrétně měřené výztuţe. Přesnost v tomto případě hraje 

největší roli. V GS k tomu slouţí funkce proloţení části polygonové plochy přesným 

geometrickým tvarem. Funkce je vyuţitelná hlavně u rovinných, válcových, 

kuţelových a kulových ploch. Obecně platí, ţe čím větší je povrch naskenované 

plochy, tím přesněji lze tvar proloţit. V případě níţe uvedené aplikace postačí 

pouhá třetina (odhadem) pro určení průměru válcové plochy. Pro přesné určení 

směru osy vzniklé válcové plochy je důleţitá maximální rozteč mezi krajními 

polygony výběru.  

Na obrázku 51 je vidět zkrácený postup konkrétní aplikace při získávání 

prvku válce na závalovém štítu v ose oA. Začíná se výběrem, kde je důleţité 

postihnout jen polygony, které válcovou plochu charakterizují. Výběr je znázorněn 

červeně. Zkreslující polygony jsou zejména na okrajích a přechodech ploch. Pro 

zvýšení přesnosti je při výběru vynechána malá oblast, kde byla pravděpodobně 

nečistota (na obrázku 51 vynechaná část v horní červené oblasti). Výsledná 

válcová plocha má průměr 91,39mm. Posuvným měřítkem bylo změřeno 91,5mm.  

 

  

Obr. 51 Proložení části polygonové plochy přesným geometrickým tvarem – válcem 

a) výběr oblasti polygonů odpovídající válcové ploše na výztuži; b) proložený přesný 
geometrický tvar v podobě válce; c) výsledná válcová plocha. 
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Otázka, která se nabízí, je definování přesnosti polohy osy vzniklé válcové 

plochy. Z parametru skeneru je definována základní chyba maximálně 0,02mm. 

Proloţení válce částí polygonové plochy můţe generovat další odchylku. V případě, 

ţe by byl naskenován a vybrán celý obvod otvoru, chyba skeneru a chyba proloţení 

by se eliminovaly. V tomto konkrétním případě, kdy je naskenována odhadem 

třetina válcové plochy, lze určit maximální odchylku součtem moţné chyby skeneru 

a střední odchylky proloţení. Střední odchylka proloţení je vypočtena softwarem 

GS a má hodnotu 0,109mm. Reálný průběh odchylek v ploše je znázorněn na 

obrázku 52. Maximální odchylka polohy osy vůči skutečnosti je potom rovna 

0,129mm. Obdobné maximální odchylky lze odhadovat i u ostatních otvorů. 

Vynásobíme-li tuto hodnotu 2x a přičteme maximální odchylku skenování pro daný 

díl (viz. tabulka 9), dostaneme se na hodnotu maximální chyby dvou 

nejvzdálenějších os objektu. Jedná se o chybu, která počítá s nejhorší variantou u 

všech dílčích chyb. Případ závalového štítu s hodnotou maximální chyby 0,424 je 

moţno povaţovat za nejhorší. Její vliv je s ohledem na konstrukci minimální. 

Vzhledem k průhybům v oblasti pruţné deformace při zatíţení výztuţe a vzhledem 

k vůlím, které jsou v čepovém spojení dílů, můţeme chybu vzniklou skenováním 

zanedbat. Nutno dodat, ţe hodnota chyby 0,424mm u závalového štítu je čistě 

teoretická. Skutečnou lze odhadovat na poloviční nebo třetinové hodnotě. 

 

 

Obr. 52 Odchylka proloženého válcového prvku od původní naměřené polygonové sítě 
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Redukce počtu polygonů 

Při skenování vznikají velké datové soubory. Práce s nimi je obtíţná, 

popřípadě nemoţná (vztaţeno na dnes běţně pouţívané hardwary). Přitom 

pracovat s polygonovou sítí, která má několik milionů prvků, je zbytečné. Velkou 

část polygonů lze spojit - redukovat, aniţ by výsledný soubor dat byl citelně 

znehodnocen. Příklad si můţeme uvést na ideální rovině. V případě, ţe by došlo ke 

skenování ideálně rovné plochy, byl by výsledek například milionová polygonová 

síť. Ta by šla nahradit několika polygony, a to bez vlivu na přesnost výsledku. Počet 

polygonů by určoval tvar okrajů plochy. Ideální rovinu skenovat nikdy nebudeme. 

Ve většině případů se bude jednat o různě zakřivené plochy. Proto se nabízí 

otázka: Jak se projeví redukce polygonů na přesnosti?  

 

 

Obr. 53 Vliv redukce polygonů na výslednou odchylku u zvoleného vzorku 

a) část závalového štítu s původní polygonovou sítí; b) část závalového štítu 
s redukovanou polygonovou sítí na 20%; c) odchylky mezi původní a redukovanou 

polygonovou sítí. 
 

Na závalový štít byla aplikována celková redukce počtu polygonů ve výši 

20% původní hodnoty (z 2,5 milionu na 500 tisíc). Abychom mohli určit, v jaké 

přesnosti se tato redukce pohybuje, musíme srovnat původní polygonovou síť 

s redukovanou. Pro zjednodušení bylo toto srovnání provedeno jen na vybraném 

vzorku závalového štítů. Jednalo se o stejné místo jako v případě ukázky 

záplatování otvoru.  Výsledek celého pokusu je na obrázku 53. Rovinaté úseky byly 

decimovány více neţ rádius nebo hrana. Běţná odchylka se pohybuje do jedné 

desetiny milimetru. Standartní odchylka vypočtena softwarem GS je 0,027mm.  

Závěrem je moţné konstatovat, ţe i tak radikální decimování sítě nemá v tomto 

konkrétním případě vliv na výslednou přesnost modelu.  
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Převod polygonové sítě na plochy 

Dalším datovým zjednodušením povrchu je spojení částí polygonové sítě a 

vytvoření přesně definované 3D plochy - NURBS. Protoţe konečným cílem je 

vytvoření CAD tělesa, je nutné k uzavřené plošné polygonové sítí domodelovat 

boční a chybějící plochy. Vznikne tak uzavřená polygonová síť, respektive NURBS 

model tvořící objem.  Uzavření sítě je důleţité pro vytvoření objemu a následně 

tělesa. Při přechodu na plochy byly ponechány hrany v podobě zaoblených kontur 

(tj. odpovídající podoba naskenovaným datům). Tvorba (rekonstrukce) ostrých hran 

by byla moţná, ale velice pracná. Na řešenou problematiku by tento krok neměl 

ţádný vliv. Na obrázku 54 je výsledný uzavřený plošný model s vyznačením 

přechodových kontur.   

Stejně jako kontury lze upravovat i jednotlivé plochy. Úpravy jsou realizovány 

v podobě optimalizace hran a v případném spojování ploch. V tomto kroku byly 

provedeny jen nezbytné úkony. 

Výsledný uzavřený plošný model je umístěn v elektronické příloze v souboru 

„štít model.wrp“ 

 

 

Obr. 54 Uzavřený plošný model s vyznačením kontur [15] 

 

Transformace na CAD model pro software Inventor 

Transformace se u kaţdého dílu výztuţe týká dvou komponentů. Jedním je 

uzavřený plošný model a druhým jsou funkční prvky, které následně budou slouţit 

ke společnému pohyblivému spojení jednotlivých částí výztuţe. Transformace 
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funguje v GS téměř automaticky. Inventor je jeden z podporovaných výstupních 

softwarů. Výsledek transformace je na obrázku 55, na kterém je umístěna sestava 

tělesa závalového štítu a jednoho tělesa nahrazujícího čepová uloţení. Vzájemné 

vazby bylo docíleno uloţením jednotlivých souřadných systémů na sebe. Tento 

krok je umoţněn díky stejnému původnímu zdroji dat. 

 

 

Obr. 55 Sestava závalového štítu s čepovým uložením [15] 

 

V elektronické příloze jsou umístěny CAD sestavy pro závalový štít, 

základový rám a stropnici včetně jednotlivých dílů. Seznam všech přiloţených 

souborů je v tabulce 10. 

 

Tab. 10 Výsledné CAD modely 

VÝSLEDNÉ CAD MODELY 

KOMPONETA 
DATOVÉ SOUBORY V PŘÍLOZE VELIKOST 

SOUBORU[MB] DÍLY SESTAVA 

ZÁKLADOVÝ RÁM 
rám.ipt 

rám-prvky.ipt rám.iam 133MB 149KB 

ZÁVALOVÝ ŠTÍT 
štít.ipt 

štít-prvky.ipt štít.iam 81MB 120KB 

STROPNICE 
strop.ipt 

strop-prvky.ipt 
strop.iam 47MB 111KB 

TÁHLA 
zadní táhlo.ipt 
přední tahlo.ipt 

- 179KB - 

HYD. STOJKA 
stojka1.ipt  

(1-3) 
- 94KB - 

ROH. VÁLEC 
píst.ipt 

pístnice.ipt 
- 123KB - 
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4.3.3 Rekonstrukce deformované části závalového štítu 

 

Skenovaný závalový štít se při pouţívání dostal evidentně do kontaktu 

s rohovým válcem. Jeho deformovaná část je vidět na obrázku 56. Toto poškozené 

místo bylo potřeba rekonstruovat. Z původní naskenované polygonové sítě byly 

vybrány části, které byly na okraji deformované oblasti a zároveņ do nich 

nezasahoval svar. Pro rekonstrukci byly tyto polygony povaţovány za neovlivněné 

deformací (resp. ovlivněné zanedbatelně). Polygony byly proloţeny základními 

parametrickými prvky, tj. dvěma válci a jednou rovinou. Vzájemným ořezáním vznikl 

plošný model (obr. 57b). Hrany byly ponechány (nezaoblovány), protoţe původní 

tvar plechu byl vypalován (například plazmou). Tvořící parametrické prvky jsou 

zřetelně vidět na obrázku 57a. Současně je na něm červeně vyznačena oblast, 

kterou byla proloţena rovina. Pro moţnosti vazeb v Inventoru byla k modelu 

přidána osa spojovacího čepu (čep mezi štítem a stropem).  

Přesnost rekonstruované části (resp. velikost deformace) byla kontrolována 

formou určení odchylek mezi původní polygonovou plochou a parametrickým 

modelem. Graficky je výsledek této kontroly patrný z obrázku 58. Rekonstruovaný 

prvek se v nepoškozené části shoduje s naskenovanými daty s odchylkou 0,3mm. 

Maximální deformace byla zjištěna 5,98mm.Přesnost měření lze určit ze standardní 

odchylky nedeformovaných částí. Dle softwaru GS je 0,15mm. 

 

 

Obr. 56 Fotografie s detailem na deformovanou část závalového štítu 
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Obr. 57 Rekonstrukce deformované části závalového štítu 

a)původní polygonová síť s proloženými parametrickými prvky; b) výsledný model 
rekonstruované části závalového štítu  

 

 

 

Obr. 58 Rekonstrukce deformované části závalového štítu 

a) původní polygonová síť s proloženými parametrickými prvky; b) výsledný model 
rekonstruované části závalového štítu  
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4.4 Definování poškození rohového válce v CAD modelu 

Testovaná sestava v softwaru Inventor byla sloţena z podsestav: základový 

rám, závalový štít a stropnice. K nim byly zjednodušeně domodelovány díly: píst a 

pístnice rohového válce, tři části teleskopické stojky a přední táhlo se zadním. 

Posledním prvkem, který byl do sestavy MV GLINIK doplněn, byla rekonstruovaná 

část závalového štítu. Sloţením vznikl prostorový model, na kterém lze zadávat tři 

parametry. První dva jsou výsuvy hydraulické stojky a rohového válce. Třetím pak 

úhel sklonu stropnice. Vţdy dva libovolné parametry jsou volitelné v odpovídajícím 

rozsahu a třetí se automaticky dopočte (viz. tabulka 11). Celá funkční sestava je 

umístěna na disku v elektronické příloze pod názvem „MV GLINIK.iam“ (pro 

spuštění je nutno mít verzi Inventor 2011 nebo vyšší, vzhledem k datové velikosti 

jsou zvýšeny nároky na hardwarové vybavení – 8GB RAM). 

Při hledání kolizních stavů výztuţe byla nejprve na rohovém válci nastavena 

maximální poloha vysunutí. Jiţ v této situaci došlo ke kolizi pístnice válce se štítem. 

Postupně se sniţovalo vysunutí tak, aby byla zjištěna mezní hodnota pro začátek 

kolize. Výsledkem je rozteč rohového válce s hodnotou 701mm. Konstrukční rozteč 

je přitom 705mm. Při nastaveném druhém parametru, kterým byl náklon stropnice 

na 0°, nebyla splněna minimální výška výztuţe (600mm). Chybělo pouze 7mm, neţ 

by se výztuţ dostala nad dorazy. Do reálné polohy, která můţe nastat, se výztuţ 

dostala při sklonu stropnice 0,2°. Jedná se o zcela sloţenou výztuţ. 

Další mezní hodnotou je minimální provozní výška výztuţe. Konstrukčním 

provedením má být výztuţ plně funkční od výšky 0,75m. Obdobným postupem, jako 

v předchozím odstavci, byl určen mezní úhel stropnice při této výšce. Počátek 

kolize byl zaznamenán při mezním úhlu 4,5°. Jakékoliv zvyšování úhlu by mělo za 

následek kolizi rohového válce se štítem.  

Český báņský úřad stanovuje minimální provozní výšku mechanizovaných 

výztuţí na 0,8m. Proto byl stanoven mezní úhel i pro tuto výšku. Výsledkem byl 

úhel 5,9°.  

Na obrázku 59 je extrémní situace, kterou kinematika MV GLINIK umoţņuje. 

Rohový válec je vysunut na maximální hodnotu, tj. na maximální kolizní stav. Ten je 

patrný na přiloţeném detailu (obrázek 59). Část závalového štítu zasahuje do 

pístnice rohového válce do hloubky 4,3mm. Úklon stropnice je nastaven na 5°, coţ 
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je limitní úhel předepsaný v technicko-provozní dokumentaci. Konstrukčně dalšímu 

zvyšování sklonu stropnice brání pouze ucpávka pístnice. Působí-li na MV GLINIK 

vnější síla od nadloţí v oblasti čepového spojení štítu a stropnice, dojde k vytrţení 

ucpávky pístnice rohového válce. 

 

 

Obr. 59 Řez 3D modelem při maximálním kolizním stavu, který dovoluje kinematika MV 

 

4.5 Řešení – navrţení konstrukčních úprav 

Samotné kolizi pístnice rohového válce se závalovým štítem lze zabránit 

jednoduchou změnou při montáţi výztuţe. Jedná se o obrácení polohy rohového 

válce. Pístnice se do prostoru uloţení pístu vejde bez problémů. Opačně 

dosáhneme většího prostoru pro kolizní část závalového štítu. Nutno podotknout, 

ţe tato montáţní úprava byla navrţena samotnou obsluhou dobývacího komplexu. 

Srovnatelná a často i v jednom porubu spolupracující mechanizovaná výztuţ 

Hemscheidt má tyto válce obráceně. Usoudili, ţe se bude jednat o montáţní chybu. 

Při srovnání s montáţní dokumentací tato chyba nebyla potvrzena. Podobný dotaz 

byl vznesen i na výrobce. Ten chybu odmítnul. Přesto byly provedeny pokusy 

s obrácením rohových válců, a nutno přiznat, ţe byly úspěšné.  

Otočení válců řeší kolizi. V případě, ţe nedojde k překročení limitního sklonu 

stropnice 5°, nebude k poškozování docházet. Hlídat v důlních podmínkách tak 
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malý úhel je téměř nemoţné a časově velice náročné. Proto navrţená varianta 

musí buď umoţņovat větší mezní úhel, nebo dodrţování tohoto mezního úhlu 

zajišťovat. Protoţe zvětšování pohyblivosti stropnice by mohlo narušit původně 

navrţenou kinematiku, bude navrţené řešení spočívat v zamezení porušování 

mezních úhlů. 

Jednouz úvah bylo řešit problém hydraulickou blokací. Při překročení 

zvoleného úhlu by došlo k zastavení rozpírání stojky. Úskalí tohoto řešení jsou dvě. 

První je dodatečná montáţ dvojice sklonoměrů na porovnání sklonu stropnice se 

sklonem základového rámu. Druhý problém je závaţnější. Hydraulická blokace by 

nedovolovala upnutí hydraulické stojky, a to by mělo za následek nefunkčnost 

výztuţe. Jakýkoliv zásah do řízení mechanizované výztuţe by sebou nesl úskalí 

v posuzování bezpečnosti. Proto řešení, vedoucí tímto směrem, byla zavrhnuta.  

Jako alternativa k elektronickému řešení je řešení mechanické. Spočívá 

v zabránění většího rozevření stropnice a závalového štítu (neţ je bezpečný úhel). 

Za tímto účelem se v praxi při podobném kloubovém uspořádání osvědčily 

mechanické dorazy. Ty jsou obvykle přivařeny přímo ke konstrukci a vzájemným 

kontaktem zabraņují většímu rozevření. V případě MV GLINIK by to bylo 

jednoduché a hlavně účelné řešení, které by ochránilo rohové válce před vytrţením 

pístu z pístnice.  

Následující návrh takového mechanického zámku na MV GLINIK je pouze 

orientační a ověřuje jen moţnosti samotného zámku. Pro realizaci konkrétního 

řešení by musela být k dispozici výkresová dokumentace. Důvodem je určení 

vnitřních výztuh jednotlivých svařenců.  

Na obrázku 60 je navrţen mechanický doraz, který je umístěn na výsledných 

modelech částí výztuţe. Tvoří ho dva ocelové plechy o tloušťce 40mm a rozměrech 

600x300mm. Jeden plech je přivařen na horní část stropnice a druhý na záda 

závalového štítu. Jejich poloha je zrcadlová vůči rovině procházející čepem v ose 

A. Zároveņ leţí v ose symetrie celé výztuţe. Boční hrany v místě dotyku jsou celé 

zkosené pod úhlem 5°. Je tím zajištěn plošný styk obou dorazů. Plechy jsou 

přivařeny k výztuţi polovičním V-svarem s vrcholovým úhlem 45° a překryty 

koutovým svarem z20. Tento typ svaru je umístěn na třech bočních stěnách. Na 

čtvrté straně je svar umístěn ze spodu desky na začátku přesahu desky a daného 

dílce. Čtvrtý svar je pouze v podobě koutového svaru z20. 
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Obr. 60 Umístění mechanických dorazů na stropnici a závalovém štítu 

1 – část závalového štítu; 2 – část stropnice; 3 – doraz štítu; 4 – doraz stropnice;  
5 – svarová housenka; 6 – čep spojení stropnice a štítu.  

 

Navrţený mechanický doraz byl podroben pevnostní analýze 

v nadstavbovém modulu softwaru Inventor 2011. Protoţe modely dílů vzniklé 

pomocí skenování byly příliš sloţité na vytvoření sítě pro potřeby MKP, byl vytvořen 

zjednodušený model závalového štítu a model stropnice. Výpočet je navrţen na 

extrémní situaci, při které by byl závalový štít zablokován nadloţím a stropnice by 

měla nad sebou volný prostor (respektive dotýkala by se stropu nad čepovým 

spojením stropnice a štítu). Proto byla v sestavě pevná vazba umístěna na vnější 

stranu závalového štítu. Zatěţující síla byla umístěna ve vzdálenosti 805mm od osy 

čepu. Tato vzdálenost odpovídá vzdálenosti čepu od kulového uloţení 

hydraulických stojek. Posledním krokem byl návrh zatěţující síly. Součet upínací 

síly obou stojek je 3398kN. Síla působí na stropnici pod úhlem 45°, takţe reálná 

zatěţující sloţka je 2400kN. Toto zatíţení je sice teoreticky reálné, ale pro 

mechanický doraz zcela destrukční. Konstrukčně měnit nebo zvětšovat rozměry by 

vzhledem k zatíţení nebylo moţné (z hlediska konečné funkčnosti). Proto byl 

zvolen opačný postup. Na základě navrţení styčné plochy dorazů byla určena 

maximální zatěţující síla od stojky. Velikost plochy dorazů byla odvozena od 

plochy, která je brána v úvahu při výpočtu čepů na otlačení. Výsledkem je potřebný 

průřez plechu mechanického dorazu, který je roven součtu průmětů kontaktních 

ploch čepů a ok závalového štítu. Na obrázku 61 je výsledek pevnostní analýzy, 

která je provedena s podmínkou dodrţení meze pevnosti odpovídající běţným 

konstrukčním materiálům (cca 350Mpa). Výsledkem je zatěţující síla, která této 
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podmínce vyhovuje – F=480kN.  Hodnota odpovídá dvaceti procentům teoretické 

síly, kterou by mohla vyvinout hydraulická stojka. 

 

 

Obr. 61 Výsledek pevnostní analýzy při podmínce dodržení meze pevnosti 

 

4.6 Zhodnocení řešené problematiky rohových válců 

Rohové válce plní při provozování mechanizované výztuţe funkci, která 

umoţņuje snadnější obsluhu celé výztuţe. Poškození nebo vyřazení rohových 

válců neznamená nefunkčnost výztuţe ani sníţení jejího bezpečného provozování. 

Hlavním významem, který mají, je sníţit čas na obsluhu a zjednodušit práci při 

řešení nestandartních podmínek (vylamování stropu, opravy, …). Jejich konstrukce 

tomu odpovídá. 

Problém s kolizí rohového válce a závalového štítu se nakonec nestal tím 

nejzásadnějším. Řešení v podobě převráceného uloţení bylo jednoduché a účinné. 

Bohuţel nevyřešilo vytrhávání ucpávek. K vytrţení dojde vlivem překročení určitého 

mezního úhlu mezi stropnicí a závalovým štítem. Samotný rohový válec nemůţe 

vzniklým silám odolat. Proto byla navrţena mechanická zaráţka, která zvyšuje 

ochranu rohových válců. Pro srovnání, rohový válec při plném zatíţení dokáţe 

přetlačit hydraulická stojka, která vyvine sílu odpovídající dvěma procentům své 
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jmenovité upínací síly. S navrţeným mechanickým dorazem se zvýší potřebná síla 

na dvacet procent.  Po překročení i této hranice dojde k poškození jak válce tak 

mechanického dorazu. 

 Aby nedošlo k vytrţení pístu z pístnice, je jediným opatřením předpis 

výrobce, který určí povozní úhly. V důlním prostředí je zajištění dodrţování těchto 

úhlů obtíţné. Bohuţel se tato praxe neobjevila pouze u konkrétní MV GLINIK, ale 

můţeme se s ní setkat i u jiných výrobců. Příklad je na obrázku 62, kde se nachází 

stránka z manuálu firmy Bucyrus DBT Europe GmbH.  

 

 

Obr. 62 Část manuálu mechanizované výztuže firmy Bucyrus DBT Europe GmbH 
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4.7 Doporučení aplikovatelná v praxi 

Ve sporu výrobce s provozovatelem vychází zjištěné výsledky většinou ve 

prospěch výrobce. V případě, ţe bude dodrţen úklon stropnice do 5°, ke koliznímu 

stavu u měřené výztuţe nedojde. Je to pouze v situacích, kdy mechanizovaná 

výztuţ zajišťuje předepsanou mocnost.  

K poškozování dochází v případech porušení mezního úklonu stropnice 

nebo v případě zatíţení stropnice v niţších manipulačních výškách. Jednoznačným 

doporučením v těchto případech je aplikace mechanického zámku, který by tato 

zatíţení dokázal absorbovat. Zároveņ by zamezil porušování mezního úklonu 

stropnice. 

Provozovateli je nutno dát za pravdu v případě argumentace, ţe provozování 

MV GLINIK neumoţņuje sledování mezního úklonu stropnice. V technicko provozní 

dokumentaci je pouze konstatování, v jakém rozmezí se má výztuţ provozovat, ale 

není tam návod, jak toho cíleně dosáhnout nebo jak zajistit kontrolu.  

Poznámka: Při kontrole MV GLINIK byla k dispozici technicko povozní 

dokumentace ve třech jazykových verzích. V polském originále ani v německém 

překladu se neobjevují mezní úhly stropnice – neobjevují se zde obrázky 21 a 22.  
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5 ANALÝZA PROBLEMATIKY HYDRAULICKÉ STOJKY 

 

Po dvouletém provozu mechanizované výztuţe Glinik 06/15 POzS na 

závodě Staříč Dolu Paskov OKD, a.s., která je součástí pluhového dobývacího 

komplexu, došlo k netradiční poruše. Jednalo se o roztrţení jedné hydraulické 

stojky. Při kontrole ostatních stojek v komplexu byly zjištěny dva případy deformace 

stojky. Došlo ke zvětšení průměru vnějšího pláště.  

Aby se zjistily příčiny těchto poškození, byly provedeny kontrolní výpočty 

deformací a napětí hydraulické stojky. Dohoda s provozovatelem byla, ţe se 

zkontroluje stojka při dvou tlacích. Jeden odpovídal předpokladu, ţe pojišťovací 

ventily byly při tlaku 40 MPa funkční.  Druhý předpokládal poruchu pojišťovacího 

ventilu, a byl proto stanoven na tlak 60 MPa.  

Podobně jako u rohových válců byl hlavní problém v nedostupnosti technické 

dokumentace. Výrobce ji odmítl dodat. Při tvorbě modelu se muselo vycházet 

z rysu 19 v technicko-provozní dokumentaci (naskenovaný rys je na obrázku 20). 

Chybějící rozměry byly zjištěny fyzickým měřením funkční hydraulické stojky (obr. 

63). 

Stěţejní pro výpočet bylo i zjištění materiálu, ze kterého byl plášť stojky 

vyroben. K jeho stanovení došlo na základě chemického rozboru v Akreditované 

zkušební laboratoři Vítkovice, Výzkum a vývoj, s.r.o. Vypracování tohoto rozboru 

pro účely kontrolního výpočtu si zadal provozovatel. 

 

 

Obr. 63 Příklady destruktivního skeneru CSS-1000 
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Cíle analýzy 

 Určit materiálové vlastnosti pláště hydraulické stojky  

 Posoudit hydraulickou stojku v závislosti na destrukci pláště stojky 

 

5.1 Určení materiálových vlastností pláště hydraulické stojky 

Ověření materiálových vlastností pláště hydraulické stojky bylo provedeno na 

základě chemického rozboru. Vzorek materiálu byl získán odvrtáním z pláště 

poškozené hydraulické stojky. Tento materiál byl pak v laboratoři podroben 

chemickému rozboru. Zkoušky provedla Akreditovaná zkušební laboratoř Vítkovice, 

Výzkum a vývoj, s.r.o. Na základě chemického rozboru byl vyhledán materiál, 

ze kterého byla hydraulická stojka vyrobena. Materiál byl určen pomocí „Lexikonu 

technických materiálů“. Jeho umístění v lexikonu je v části 3, díl 25, strana 1, 

1.70033. Jedná se o Chromovou ocel určenou k zušlechťování. Označení oceli je 

34Cr4. Chemické sloţení včetně mechanických vlastností je uvedeno v tabulce 7. 

Kompletní katalogový list je umístěn v příloze 3. 

 

Tab. 11 Chemické složení odpovídajícího materiálu 

 Chemické sloţení [hmotnostní%] 

Ocel C Si (max.) Mn P (max.) S (max.) Cr 

34Cr4 0,3 - 0,37 0,4 0,6 -0,9 0,025 0,035 0,9 – 1,2 

Tab. 12 Mechanické vlastnosti odpovídajícího materiálu 

 Mechanické vlastnosti pro směrodatný průřez 
40mm < d < 100mm, 20mm < t < 60 

Ocel 
Re(min.) 
[MPa] 

Rm  

[MPa] 
A (min.) 

[%] 
Z (min.) 

[%] 
KV (min.) 

[J] 

34Cr4 460 700 15 45 40 
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5.2 Posouzení hydraulické stojky v závislosti na destrukci pláště 

 

Předmětem posouzení bylo provést výpočty napjatosti v hydraulické stojce a 

ověřit správné dimenzování stojky. Pro řešení byla vyuţita metoda konečných 

prvků. Veškeré výpočty byly provedeny prostřednictvím programu MSC.MARC 

MENTAT 2005r3, který je dostupný na katedře pruţnosti a pevnosti, Fakultě strojní, 

VŠB-TU Ostrava. Program MSC.MARC/MENTAT 2005r3 má také platnou 

certifikaci dle norem ISO 9001. Další podrobnosti k tomuto programu lze nalézt 

například na internetové adrese: http://www.marc.com/. 

Zjednodušeně se dá konstatovat, ţe všechny komponenty stojky jsou rotační 

součástí a jejich osy rotace jsou mezi sebou kolineární. Za tohoto předpokladu 

nemusíme modelovat prostorová tělesa, ale postačí nám plošný model. Výsledkem 

je model ve formě polovičního řezu stojkou, který je na obrázku 64. Jednotlivé 

detaily uloţení teleskopů jsou odvozeny z obrázku 20, z fyzického odměřování a 

z výkresů obdobných hydraulických válců.  

 

 

 

 
Obr. 64 Plošný model teleskopické hydraulické stojky 

 

Model je vytvořen v poloze maximálního rozpětí. Tato poloha byla 

vyhodnocena (úsudkem) jako kritická – maximální namáhání pláště hydraulické 

stojky. 
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5.2.1 Vytvoření sítě konečných prvků 

 

Na obrázku 65 je znázorněna vygenerovaná síť konečných prvků rotačně 

symetrické stojky (řešený případ pro největší rozpětí). Řešená úloha obsahuje 8913 

uzlů a 8052 elementů. Vzhledem k jednoduchosti konstrukce stojky je tento počet 

dostačující.  

 

 

Obr. 65 Schéma sítě konečných prvků 

 

Síť konečných prvků obsahuje obecné rotačně symetrické čtyřúhelníkové a 

trojúhelníkové elementy (viz obr. 66). Pro kaţdý uzel jsou hledány neznámé posuvy 

u a v.  

 

 

Obr. 66 Typy použitých konečných prvků rotačně symetrické úlohy  

 

Na následujícím obrázku 67 je schéma nadefinovaných okrajových 

podmínek mechanického kontaktu. Hlavní podmínkou je rotační symetrie. Ta je 

charakterizována osou ve směru x a znázorněna čerchovanou čarou s popisem 

„Axis of Symmetry“. 

Spodní konec stojky (vlevo) byl v ose rotační symetrie „uchycen“. Přesněji 

řečeno byl předepsán nulový posuv v ose x. Na obrázku je znázorněn symbolem a 

hodnotou „u=0“. Posledním vloţeným prvkem je mechanický kontakt s absolutně 

tuhou rovinou, viz symbol „Foundation“. 
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Pro tlak p  [MPa] byla zvolena lineární závislost definována v rozsahu

 MPa60;0p . Podle výrobní dokumentace můţe být ve stojce maximální 

přípustný tlak 40 MPa. Výpočty, které souvisejí s moţnostmi pouţití hydraulické 

stojky, však byly provedeny aţ do hodnoty 60 MPa. Důvodem je moţnost 

vykreslení závislosti deformace a napětí na zatíţení. Na obrázku 67 je tlak označen 

symbolem „Pressure“.  

 

 

Obr. 67 Schéma popisu materiálu a okrajových podmínek  

  

K modelu hydraulické stojky jsou přiřazeny dva materiály. Jeden je ocelový 

plášť a druhý je pryţové těsnění ( viz symboly „Steel“ a „Rubber“). 

Ocel je povaţovaná za elastický, izotropní a homogenní materiál vyhovující 

lineárnímu Hookeově zákonu. Modul pruţnosti E je roven 2.1x105 MPa a 

Poissonovo číslo μ  je rovno 0,3. 

Pryţové těsnění (elastomer) je modelováno pomocí elastického, isotropního 

a homogenního materiálu, který ve své elastické oblasti vyhovuje nelineárnímu 

Mooney-Rivlingově zákonu (Odhad: C10=5 MPa, C01=50 MPa), kde 10C  a 01C  jsou 

materiálové konstanty. Vzhledem k tomu, ţe napjatost v pryţi není předmětem 

výpočtu, je materiálový popis celé soustavy postačující. 

Mezi pryţí a ocelí je uvaţován mechanický kontakt bez tření. Jedná se o 

nelineární okrajovou podmínku. 
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Pro lepší respektování vlivu tlaku byla zavedena nelineární okrajová 

podmínka „Follower Force“. To znamená, ţe tlak p působí i v deformované 

soustavě stále ve směru normály příslušné k deformované ploše. Obrázek 68 tuto 

nelineární okrajovou podmínku názorně vysvětluje. 

 

 

Obr. 68 Vysvětlení pojmu nelineární okrajové podmínky typu „Follower Force“ 

 

 

5.2.2 Zjednodušený analytický výpočet 

 

Před vlastním výpočtem pomoci metody konečných prvků provedeme hrubý 

analytický výpočet, který bude slouţit pro kontrolní srovnání. Řešenou úlohu je 

moţno v prvním přiblíţení povaţovat za tenkostěnnou skořepinu. Protoţe nejvíce 

namáhanou částí je vnější plášť, je moţno psát dle vztahů z pruţnosti přibliţné 

vztahy pro meridiánové a tečné napětí σm, σt[MPa]: 

   
         

   
           

         

 
          (5.1) 

t - tloušťka stěny ( mm19.25t  ); 

Rstř - střední poloměr skořepiny (Rstř= 139,625 mm); 

pmax - maximální přípustný hydraulický tlak ve stojce (pmax = 40MPa); 

Ϭm – meridiánové napětí [MPa]; 

Ϭt – tečné napětí [MPa]. 
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Obr. 69 Definice rozměrů použitých pro přibližné řešení dle bez momentové teorie skořepin  

 

Pro redukované napětí dle teorie HMH (von Misesovo napětí) je moţno s 

přihlédnutím ke vztahům (5.1) odvodit: 

 

        
    

           
     

      
         

     
            

   
       (5.2) 

 

Po dosazení do rovnice 5.2 vychází redukované napětí 251 MPa. Získané 

analyticky vypočtené napětí bude menší neţ vypočtené napětí pomocí MKP, a 

proto slouţí pouze jako informativní hodnota (pro hrubý odhad numericky získaných 

výsledků metodou konečných prvků). 

 

5.2.3 Výsledky výpočtu pomocí MKP 

 

Celkový výpočet byl rozdělen na 22 kroků proměnlivé délky a řešen pomocí 

Newton-Raphsonovy metody. Úloha je vlivem sloţitých okrajových podmínek 

mechanického kontaktu, velkých deformací a materiálových závislostí nelineární.

 Na obrázku 70 je znázorněno výsledné posunutí Δ  celé soustavy a na 

obrázku 71 je znázorněno radiální posunutí ru  vnějšího pláště při maximálním 

provozním tlaku p = pMAX = 40 MPa. 

Na obrázku 72 je znázorněn průběh napětí σHMH (dle teorie HMH) ve vnějším 

plášti při maximálním provozním tlaku p = pMAX = 40 MPa. 
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Obr. 70 Posunutí celé soustavy při maximálním provozním tlaku p = pMAX = 40 MPa 

 

 

 

Obr. 71 Radiální posunutí vnějšího pláště při max. provozním tlaku p = pMAX = 40 MPa 
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Obr. 72 Napětí dle HMH ve vnějším plášti při max. provozním tlaku p = pMAX = 40 MPa  

 

  

 

Obr. 73 Napětí dle HMH v místě kontaktu vnějšího pláště při max. tlaku p =  40 MPa. 
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Kontaktní napětí, která vznikají v místě styku spodní části s podloţím, jsou 

vyšší neţ zobrazená. Názorně je to vidět na obrázku 73. Tato napětí však nejsou 

rozhodující při dimenzování stojky, a proto jim nebude v této práci věnována další 

pozornost. 

 

Obdobně lze vykreslit výsledky i pro vyšší tlak p = 60 MPa. 

 Na obrázku 74 je znázorněno výsledné posunutí Δ  celé soustavy a na 

obrázku 75 je znázorněno radiální posunutí ru  vnějšího pláště při tlaku p = 60 MPa. 

Na obrázku 76 je znázorněn průběh napětí dle teorie HMH ve vnějším plášti 

při tlaku p = 60 MPa. 

 

 

 

 

Obr. 74 Výsledné posunutí Δ  celé soustavy při tlaku p =  = 60 MPa 
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Obr. 75 Radiální posunutí ru  vnějšího pláště při tlaku p =  = 60 MPa 

 

  

 

 

Obr. 76 Napětí dle teorie HMH ve vnějším plášti při tlaku p =  = 60 MPa 
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Průběhy výsledných posunutí a napětí dle teorie HMH v závislosti na tlaku p, 

jsou znázorněny v tabulce 13. Grafické znázornění výsledného napětí a posunutí je 

na obrázcích 77 a 78.  

Z uvedeného jsou zřejmé téměř lineární závislosti  pHMH f  a  pr fu  . 

 

Tab. 13 Vypočtené hodnoty redukovaného napětí posunutí vnějšího pláště  

p  
[MPa] 

σHMH 
[MPa] 

Radiální posunutíur 

[mm] 

0 0 0 

3 24.36 0.015 

6 48.72 0.029 

9 73.09 0.044 

12 97.47 0.058 

15 121.84 0.073 

18 146.23 0.087 

21 170.61 0.102 

24 195.01 0.116 

27 219.4 0.131 

30 243.81 0.146 

33 268.21 0.16 

36 292.62 0.175 

39 317.04 0.189 

40 325.18 0.194 

42 341.46 0.204 

45 365.89 0.219 

48 390.32 0.233 

51 414.75 0.248 

54 439.19 0.262 

57 463.64 0.277 

60 488.08 0.292 
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Obr. 78 Vypočtené radiální posunutí vnějšího pláště v závislosti na tlaku 

 

 

 

Obr. 79 Vypočtené redukovaného napětí dle HMH vnějšího pláštěv závislosti na tlaku 

 

5.2.4 Zhodnocení výpočtu  

  

Získané výsledky pomocí metody konečných prvků korespondují s přibliţným 

analytickým výsledkem.  

Při maximálním provozním tlaku p = pMAX = 40 MPa vznikají ve vnějším 

plášti napětí σHmH= 325 MPa. Tuto hodnotu je nutné porovnat s mezí kluzu a mezí 

pevnosti. Pro zadaný materiál, určený jako chromová ocel k zušlechťování 34Cr4 

(viz. kapitola 5.1), platí minimální mez kluzu RP= 460 MPa a minimální mez 

pevnosti Rm = 700 MPa. Pomocí následujících vztahů určíme koeficient 
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bezpečnosti vzhledem k mezi kluzu kRp a koeficient bezpečnosti vzhledem k mezi 

pevnosti kRm. 

 

    
  

    
,                          

  

    
,     (5.3) 

 

 Dosazením do vztahů pro určení bezpečnosti dostaneme bezpečnost k mezi 

kluzu kRp = 1.41 a bezpečnost na mezi pevnosti kRm = 2,15.  

Při výpočtu se neuvaţovala vlastní tíha, moţná nesymetrie zatíţení a také 

plastické přizpůsobení vlivem Hertzových tlaků v místě kontaktu ocelové stojky a 

podloţí (zjednodušený výpočet). Proto mohou být skutečná napětí ještě mírně 

zvýšená. 

Ve výpočtu se jedná o statické zatíţení, kde by bezpečnost k mezi kluzu 

měla být 1,5. V případě dynamického zatíţení (výskyt horských otřesů) by měla být 

bezpečnost na mez kluzu vyšší neţ 1,6 aţ do 2. Bylo rovněţ uvaţováno, ţe 

zvětšování průměru by mohlo být únavou materiálu. Vzhledem k tomu, ţe průměrný 

počet upnutí a uvolnění jednotlivých sekcí se pohybuje kolem 3000 cyklů, můţe se 

únava materiálu vyloučit. 

 

5.2.5 Význam výsledků pro praxi a doporučení dalšího postupu 

 

Pro další řešení by bylo vhodné udělat tahovou zkoušku, která by byla 

provedena na zkušebním vzorku vyrobeném z části pláště pístnice. Zpřesnění 

výpočtu by pomohlo řešení s  plastickým přizpůsobením v místě styku stojky 

s podloţím. Aplikace je podmíněna tahovou zkouškou.  

Pohled by se měl zaměřit i na technologie svařování materiálu 34Cr4, který 

pro svařování vzhledem k obsahu manganu není zcela vhodný.  

Dosavadní výsledky ukazují na individuální vadu materiálu u poškozených 

stojek. Fakt, ţe podobným poruchám nedošlo v následujících čtyřech letech, tuto 

teorii potvrzuje. Z tohoto důvodu není další kontrola nutná. 
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6 ZÁVĚR 
 

Předloţená disertační práce se zabývá problematikou závad, které se 

vyskytly na hydraulických prvcích mechanizované výztuţe Glinik POsZ 06/15. 

Výztuţ je nasazená na závodě Staříč Dolu Paskov společnosti OKD, a.s. Od 

počátku nasazení se začaly objevovat opakované závady na rohových válcích. 

Jednalo se především o deformaci pístnice, která vznikla kolizí mezi závalovým 

štítem a rohovým válcem. Poruchy obvykle doprovázelo i vytrţení ucpávky 

rohového válce. Byly rovněţ zaznamenány poruchy, které se týkaly pouze vytrţení 

ucpávky. Za dvouleté provozování byla takto vyřazena z provozu čtvrtina ze všech 

rohových válců.  

V průběhu řešení této disertační práce se na hydraulickém zařízení 

mechanizované výztuţe Glinik vyskytla porucha na hlavní hydraulické stojce. Došlo 

k prasknutí největší pístnice (teleskopická konstrukce hydraulické stojky). Ve dvou 

dalších případech došlo k „nafouknutí“ tohoto dílce. Tato porucha byla rovněţ 

řešena v této disertační práci. Závěry obou vzniklých poruch spolu nesouvisejí, a 

budou proto prezentovány odděleně. 

 

Hydraulická stojka     

Závada na plášti hydraulické stojky se objevila po dvouletém provozování. 

V této době byl proveden kontrolní výpočet, který nedokázal špatné navrţení 

hydraulické stojky. Vzhledem k faktu, ţe v průběhu dalších 4 let nedošlo 

k opakování této poruchy, je vysoce pravděpodobné, ţe se jednalo pouze o vadu 

materiálu v plášti pístnice hydraulické stojky.   

 

Rohové válce 

Rohové válce plní při provozování mechanizované výztuţe funkci, která 

umoţņuje snadnější obsluhu celé výztuţe. Poškození nebo vyřazení rohových 

válců neznamená nefunkčnost výztuţe ani sníţení jejího bezpečného provozování. 

Hlavním významem, který mají, je sníţit čas na obsluhu a zjednodušit práci při 

řešení nestandardních podmínek (vylamování stropu, opravy, …). Jejich konstrukce 

tomu odpovídá. 
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Problém s kolizí rohového válce a závalového štítu se nakonec nestal tím 

hlavním. Tento problém dokázala vyřešit montáţní úprava v podobě převráceného 

uloţení rohového válce. Bohuţel to nevyřešilo vytrhávání ucpávek. V průběhu 

práce byla odhalena příčina kolize a situace, při kterých ke kolizi dojde. Výsledky 

odpovídají pouze měřené mechanizované výztuţi, ale obdobné příčiny lze usuzovat 

i u ostatních výztuţí. To, ţe k poruše nedochází u všech výztuţí dobývacího 

komplexu, nebo fakt, ţe projevy poruch jsou rozdílné,  je moţné vysvětlovat výrobní 

tolerancí svařenců. Při konstruování byly navrţeny příliš malé vůle mezi 

jednotlivými dílci. Vlivem výrobních tolerancí tak dojde k rozdílům mezi výztuţemi.  

Na prokázání tohoto tvrzení by bylo třeba naskenovat více mechanizovaných 

výztuţí. Technické moţnosti a finanční náročnost to neumoţņují.  

V případě vytrhávání ucpávek je nutné přiznat, ţe bude-li se výztuţ 

provozovat v rozmezí předepsaných mezních úklonů stropnice, nedojde při běţném 

provozu k vytrţení ucpávky.  Problém je v zajištění toho, aby v obtíţných důlních 

podmínkách bylo moţné zamezit překračování mezních úhlů.  V práci je navrţená 

konstrukční úprava, která pomáhá ochránit rohový válec. Jedná se o přidání 

mechanického dorazu. Příčinou vytrţení je překročení určitého mezního úhlu mezi 

stropnicí a závalovým štítem. Samotný rohový válec nemůţe vzniklým silám odolat. 

Pro srovnání: rohový válec při plném zatíţení dokáţe přetlačit hydraulická stojka, 

která vyvine sílu odpovídající dvěma procentům své jmenovité upínací síly. 

S navrţeným mechanickým dorazem se zvýší potřebná síla na dvacet procent. Po 

překročení i této hranice dojde k poškození jak válce tak mechanického dorazu. 

Komplexnější řešení pro konstruování mechanických výztuţí podobné 

konstrukce spočívá ve zvýšení kinematických moţností. Poţadovat po obsluze 

kontrolu mezních stavů je v důlním prostředí jen teoreticky splnitelné. Samotný 

poţadavek úhlového omezení by mělo hlídat elektronické snímání. Zároveņ 

konstrukce musí dovolovat větší kinematický rozsah, aby při běţném provozu 

nemohlo dojít k překročení mezních stavů.  

Konkrétním přínosem této práce pro praxi je odhalení poruch rohových válců 

a návrhy konstrukčních úprav. Důleţitějším výstupem je samotný navrţený postup, 

při kterém bylo vyuţito nejmodernější techniky. Aplikací v podobných případech lze 

vyřešit patové spory mezi výrobcem a zákazníkem.  
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Conclusion 

 

The dissertation deals with the issues of malfunctions that appeared at 

hydraulic components of mechanical reinforcement Glinik POsZ 06/15. The 

reinforcement is placed in the facility Staříč at Paskov coal mine owned by OKD 

company, a.s. From the beginning of its placement there had been repetitive 

malfunctions of corner cylinders. Mainly it was a deformation of a piston rod which 

was caused by a collision of a cave-in shield and the corner cylinder. The 

malfunctions were usually followed by an extraction of the corner cylinder packing. 

During a two-year operating a quarter of all corner cylinders were taken out of 

operation. 

Another malfunction occured at the hydraulic mechanism of the mechanical 

reinforcement Glinik POsZ 06/15 during processing this dissertation. It was a 

malfunction of the main hydraulic prop. The largest piston rod (the telescopic 

construction of the hydraulic piston rod) burst. In next two cases this component 

was “inflated“. The dissertation also deals with this kind of malfunction. The 

conclusions that were  made are not related to each other and therefore they will be 

presented separately. 

Hydraulic prop 

The malfunction of the hydraulic prop occured after a two-year operating. At 

that time an inspecting calculation was done and it did not prove anything wrong in 

the design of the hydraulic prop. Regarding the fact that during next four years this 

malfunction did not repeat it is highly probable that it was only a material defect in 

the piston rod coating of the hydraulic prop.   

Corner cylinders 

The corner cylinders during operating of the mechanical reinforcement have 

a function that enables an easier operating of the whole reinforcement. Damaging 

or putting the corner cylinders out of order do not mean any non-function or 

decrease of its safety operating. The main importace they have is to reduce the 

operating time and make the work at solving non-standard conditions (breaking the 

ceiling out, repairs, …) easier. Their construction responses to it.  

The problem concerning the collision of the corner cylinder and the cave-in 

shield did not became finally the main one. It was solved by an assembly 

adjustment done by an over-turned placement of the corner cylinder. Unfortunately 
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it did not help to solve the problem concerning the extraction of packings. During 

working on the dissertation the cause of the collision and situations which lead to 

the collision were revealed. The results response only to the measured mechanical 

reinforcement however similar causes may be concluded at other reinforcements. 

The fact that the malfunction does not occur at all reinforcements of the mining 

complex or the fact that the demonstrations of the malfunctions are different can be 

explained by the production tolerance of weldments. During constructing there were 

designed too small clearances between the reinforcements. Unfortunately to prove 

this statement  it would be necessary to scan more mechanical reinforcements. It is 

unable thanks to a technical possibility and financial demand. 

Regarding the problem concerning the extraction of packings it is essential to 

stress that if the reinforcement will be operated in the range of requied terminal 

ceiling joist tilts it will not come at normal operating to the extraction of the packing. 

Unfortunately the problem lies in the fact that in demanding mining conditions it is 

difficult to quarantee to stop exceeding terminal angles. The dissertation contains a 

designed construction adjustment that helps to protect the corner cylinder. It is an 

adding of a mechanical stop. The cause of the extraction is caused by the influence 

of  an exceeding of a certain terminal angle between the ceiling joist and cave-in 

shield. The corner cylinder itself is not able to resist the arisen forces. An example 

to compare: the corner cylinder can be pushed at full loading by the hydraulic prop 

which exerts a force corresponding with 2% of its nominal clamping force. With the 

designed mechanical stop the needed force is increased to 20%. After exceeding 

this limit the cylinder as well as the mechanical stop are damaged.  

More complex solution for the constructing of mechanical reinforcements of 

similar construction lies in an increasing of kinematic possibilities. To require after 

the operator to check terminal states is in the mining backround possible only  

theoretically. An electronic sensor should control the requirement to the angle 

limitation. Futhermore, the construction must allow a larger kinematic range so that 

at usual operating it would not be possible to exceed the terminal states.   

The concrete contribution of the dissertation for practice is the revelation of 

corner cylinders malfunctions and the suggestion of construction adjustments. The 

suggested step itself during which the most modern technique was used is a much 

more important output. With its application in similar cases it is possible to solve 

disputes between a producer and a customer.   
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