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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

POŘÍZKA, L. Aplikace technické diagnostiky v porubu na Dole ČSM. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 

2013, 94 s. Vedoucí práce: Ing. Blata Ph.D., J. 

 

 Tato diplomová práce se zabývá aplikací technické bezdemontáţní diagnostiky, 

konkrétně vibrodiagnostiky, tribodiagnostiky a termodiagnostiky na důlní stroje. Těmito 

důlními stroji byly dobývací kombajn SL 300, drtič DF 09-12-P5 a pohonná jednotka 

podporubového dopravníku Grot 850. V teoretické části diplomové práce jsou popsány 

základní pojmy z oblasti metod dobývání uhlí a pouţité techniky ve stěnových porubech 

a jejich moţnosti diagnostikovatelnosti. Dále zde byla popsána konstrukce měřených 

strojů. V praktické části byla provedena analýza naměřených dat s jejím vyhodnocením. 

Dále v této části byla popsána přístrojová technika a metodika samotného měření. Cíl 

této diplomové práce spočívá nejenom v analýze a vyhodnocení měření dříve 

zmíněných strojů, ale také ve zjištění vyuţitelnosti dříve zmíněných metod v tamních 

náročných podmínkách. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

POŘÍZKA, L. Application of Technical Diagnostics at Working Face in the ČSM Mine. 

Ostrava: VSB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Production Machines and Design, 2013, 94 p. Thesis head: Ing. Blata 

Ph.D., J. 

 

 This thesis deals with the application of technical non-invasive diagnostics, 

specifically vibrodiagnostics, tribodiagnostics and thermodiagnostics on mining 

machinery. These mining machines have been SL 300 power loader, DF 09-12-P5 mill 

and drive unit of face conveyor Grot 850. In the theoretical part of the thesis there is 

description of the basic concepts of coal mining methods and machinery used in 

longwall faces and diagnostics possibility of the machinery. Furthermore, there has been 

described construction of measured machines. In the practical part of the thesis there has 

been performed analysis and evaluation of measured data. There was also described 

instrumentation and methodology of the measurement itself. The aim of this thesis lies 

not only in the analysis and evaluation of measurement earlier mentioned machines, but 

also in finding usability of the previously mentioned methods in challenging local 

conditions. 



 

Obsah 
Seznam použitých symbolů a zkratek ....................................................................... 10 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ÚDRŽBY DOLU ................................................... 12 

1 VÝZNAM UHLÍ ................................................................................................ 13 

2 OKD ................................................................................................................... 14 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ....................................................................................... 14 

2.2 DŮL ČSM ....................................................................................................... 15 

2.2.1 Základní údaje ........................................................................................ 15 

2.2.2 Hloubka .................................................................................................. 15 

2.2.3 Technologie dobývání a raţení ................................................................ 15 

3 METODY DOBÝVÁNÍ UHLÍ .......................................................................... 16 

3.1 DRUHY METOD PRO DOBÝVÁNÍ .............................................................. 16 

3.2 SMĚRNÉ STĚNOVÁNÍ .................................................................................. 16 

4 POUŽITÁ TECHNIKA VE STĚNOVÝCH PORUBECH .............................. 18 

4.1 TECHNIKA PRO DOPRAVU UHLÍ VE STĚNOVÝCH PORUBECH 

(PORUBOVÉ DOPRAVNÍKY) ....................................................................... 18 

4.1.1 Ţlabový dopravník .................................................................................. 18 

4.1.2 Pásový dopravník se spodní dopravní větví ............................................. 19 

4.1.3 Hřeblový dopravník ................................................................................ 20 

4.2 TECHNIKA PRO DOBÝVÁNÍ UHLÍ VE STĚNOVÝCH PORUBECH ......... 21 

4.2.1 Technika pro málo mocné sloje ............................................................... 21 

4.2.2 Technika pro mocné a velmi mocné sloje ................................................ 22 

4.3 TECHNIKA PRO DOPRAVU KAPALIN V PORUBECH .............................. 26 

4.3.1 Kontrola ustavení a uloţení sestavy elektromotor-spojka-čerpadlo  

(obecný stroj) .......................................................................................... 27 

4.3.2 Kontrola technického stavu jednotlivých prvku strojní soustavy 

elektromotor-spojka-čerpadlo (obecný stroj) ........................................... 27 

4.4 TECHNIKA POTŘEBNÁ K ODTĚŢENÍ UHLÍ (PODPORUBOVÉ 

ZAŘÍZENÍ) ..................................................................................................... 29 

4.4.1 Popis podporubového zařízení ................................................................ 29 

4.4.2 Hlavní části podporubového zařízení....................................................... 29 

4.4.3 Diagnostikovatelnost............................................................................... 30 

5 MĚŘENÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ..................................................................... 31 

5.1 DOBÝVACÍ KOMBAJN SL 300 .................................................................... 31 

5.1.1 Vzhled .................................................................................................... 31 



 

5.1.2 Technická data ........................................................................................ 31 

5.1.3 Hlavní rozměry a části ............................................................................ 32 

5.1.4 Řezné rameno ......................................................................................... 32 

5.2 DRTIČ DF 09-12-P5 LEVÝ ............................................................................ 34 

5.2.1 Pouţití .................................................................................................... 34 

5.2.2 Popis ....................................................................................................... 35 

5.2.3 Buben drtící ............................................................................................ 36 

5.2.4 Setrvačník se spojkou ............................................................................. 36 

5.2.5 Pohon drtiče ............................................................................................ 37 

5.2.6 Technická data ........................................................................................ 37 

5.2.7 Parametry řemenového převodu .............................................................. 38 

5.3 POHON PODPORUBOVÉHO HŘEBLOVÉHO DOPRAVNÍKU 

GROT 850 ....................................................................................................... 39 

5.3.1 Základní technické údaje ......................................................................... 39 

5.3.2 Řez převodovky ...................................................................................... 39 

5.3.3 Kinematické schéma ............................................................................... 40 

5.4 POŘÍZENÉ FOTOGRAFIE MĚŘENÝCH ZAŘÍZENÍ .................................... 41 

6 POUŽITÁ TECHNIKA ..................................................................................... 44 

7 VIBRODIAGNOSTIKA - ANALÝZA MĚŘENÝCH STROJŮ ..................... 45 

7.1 PORUCHOVÉ FREKVENCE PLANETOVÝCH PŘEVODŮ ......................... 46 

7.2 DOBÝVACÍ KOMBAJN SL 300 .................................................................... 48 

7.2.1 Měřící body ............................................................................................ 48 

7.2.2 Poruchové frekvence ............................................................................... 48 

7.2.3 První měření ........................................................................................... 52 

7.2.4 Ostatní měření ........................................................................................ 58 

7.3 DRTIČ DF 09-12-P5 LEVÝ ............................................................................ 63 

7.3.1 Měřící body ............................................................................................ 63 

7.3.2 Poruchové frekvence ............................................................................... 63 

7.3.3 První měření ........................................................................................... 64 

7.3.4 Ostatní měření ........................................................................................ 66 

7.4 POHON PODPORUBOVÉHO HŘEBLOVÉHO DOPRAVNÍKU 

GROT 850 ....................................................................................................... 69 

7.4.1 Měřící body ............................................................................................ 70 

7.4.2 Poruchové frekvence ............................................................................... 70 

7.4.3 První měření ........................................................................................... 72 

7.4.4 Ostatní měření ........................................................................................ 78 



 

8 TRIBODIAGNOSTIKA .................................................................................... 81 

8.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY .................................................................. 81 

8.2 ZJIŠTĚNÉ POVOLENÉ HODNOTY .............................................................. 83 

8.3 ANALÝZA PRAVÉHO RAMENE ................................................................. 83 

8.4 ANALÝZA LEVÉHO RAMENE .................................................................... 84 

8.5 ZÁVĚR ANALÝZY VZORKŮ OLEJŮ .......................................................... 85 

9 TERMODIAGNOSTIKA .................................................................................. 87 

9.1 DOBÝVACÍ KOMBAJN SL 300 .................................................................... 87 

9.2 POHON PODPORUBOVÉHO DOPRAVNÍKU GROT 850 ............................ 88 

10 ZÁVĚR............................................................................................................... 90 

11 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................... 93 

12 SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................... 95 

PODĚKOVÁNÍ ......................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

A hladina akustického tlaku  [dB] 

a.s. akciová společnost 

BP bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 

  při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

 způsobem v podzemí 

BPFI poruchová frekvence vnitřního krouţku loţiska 

BPFO poruchová frekvence vnějšího krouţku loţiska  

BSF poruchová frekvence valivých segmentů loţiska  

OKD Ostravsko-karvinské doly [-] 

JORC joint ore reserves committee code [-] 

ČR Česká republika 

ČSN ISO česká statní norma převzata z normy mezinárodní 

D průměr řemenice [m] 

DIN německá norma  [-] 

FTF poruchová frekvence klece loţiska 

f frekvence vibrací [Hz] 

H horizontální směr měření 

i převodový poměr  [-] 

K kuţelový převod [-] 

L délka řemenice  [m] 

n otáčky ozubeného kola  [min
-1

] 

obr. obrázek 

P planetový převod  [-] 

P výkon elektromotoru  [kW] 

RMS celková energie vibraci [mm/s] 

resp. respektive 

SNM stupeň nebezpečí výbuchu metanu 

SNP stupeň nebezpečí výbuchu uhelného prachu 

tab.  tabulka  

tj. to je 

tzn. to znamená 

USA United States of America - Spojené státy americké 

V vertikální směr měření 



 

VG značení viskozity oleje  [mm.s
-1

] 

z počet zubů ozubeného kola [-] 

% procento 

ϕ průměr řezného válce [m] 

§ paragraf zákona 

2FS dvojnásobek síťové frekvence  [Hz] 

π Ludolfovo číslo [-] 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY ÚDRŽBY DOLU 

Hlubinné dobývání uhlí s sebou přináší značné pouţívání techniky, které je ještě 

umocněno snahou o velkou produkci. Tím je zapotřebí takový provoz plně 

mechanizovat. Na základě tohoto přístupu těţby vznikají velká rizika spojená s 

poruchami veškerých strojních zařízení. To s sebou přináší celou řadu negativ, přičemţ 

tou hlavní je značné ovlivnění následné produkce, protoţe vzniká řada prostojů, coţ je 

časový úsek, kdy dochází k nulové produkci a tím daný podnik ztrácí svůj zisk. Další 

velkou nevýhodou je velká finanční náročnost následných oprav. U podniku jako je 

OKD, a.s, který se zabývá přímo hlubinným dobýváním uhlí, jsou tyto nevýhody 

mnohonásobně vetší neţ v kterýchkoli jiných podnicích. Tuto skutečnost je třeba uvést 

na příkladu. 

Jedním ze základních strojních zařízení kaţdého porubu je dobývací kombajn. 

Pokud u takového strojního zařízení dojde k destruktivní poruše, kdy stroj není schopen 

vykonávat svou činnost, dochází ke vzniku velkého prostoje, protoţe jej nelze spravit v 

tamních podmínkách, nýbrţ pouze na povrchu dolu. To s sebou přináší řadu obtíţí s 

dopravou takového stroje, která je velice časově náročná a je zapotřebí vynaloţit 

velkého úsilí. Tuto problematiku lze uvést i u jiných strojních zařízení, které jsou 

významně důleţité pro chod kaţdého porubu. Těmito zařízeními mohou být kupříkladu 

dále různé elektromotory, převodovky, čerpadla, mechanizované výztuţe, dopravníky a 

další. 

Stěţejním cílem této diplomové práce je zavést metody technické bezdemontáţní 

diagnostiky na tyto provozně důleţité strojní zařízení tak, aby se včas zjistily a 

lokalizovaly nastávající poruchy. A to takovým způsobem, aby se mohly včas provést 

přípravné operace, které by pak následně vedly ke sníţení prostojů. Dalším cílem snahy 

aplikace této diagnostiky je ten, aby se zamezilo vzniku velkým havarijním poruchám 

strojního zařízení, které pak vedou k velké finanční náročnosti k zajištění následných 

oprav. 

Je zapotřebí se zmínit, ţe tato diplomová práce se bude zabývat aplikací 

bezdemontáţní technické diagnostiky konkrétně na dobývací kombajn EICKHOFF typu 

SL 300, drtič DF 09-12-P5 levý, pohon podporubového hřeblového dopravníku Grot 

850. 
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1 VÝZNAM UHLÍ 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [5] 

Uhlí je důleţitou a mnohdy i nezbytnou surovinou pro řadu průmyslových odvětví: 

Výroba energie: 

 - 25 % primární energie ve světě je produkováno z uhlí 

 - téměř 40 % primární energie v ČR je vyráběno z uhlí 

 - více neţ 60 % elektřiny vyrobené v ČR pochází z černého a hnědého uhlí 

Výroba oceli, cementu, oxidu hlinitého: 

 - 66 % celosvětové produkce oceli je závislých na koksovatelném uhlí 

Papírenský, cementářský, hliníkářský, chemický a farmaceutický průmysl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                    Bc. Libor Pořízka  

14 

 

2 OKD 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [4,5] 

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Uhlí těţí 

v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jiţní části Hornoslezské uhelné 

pánve. Firma vyhledává, těţí, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým 

obsahem síry a dalších příměsí. 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

V činnosti: 4 doly - Důl Karviná, Důl Darkov, Důl Paskov, Důl 

ČSM 

Konzervační reţim: 1 důl - Důl Frenštát 

Roční produkce: kolem 11,5 mil. tun  

 

 

Obr. 1 Rozložení dolů OKD, a.s. [5] 

Tab. 1 Údaje jednotlivých dolů [5] 

 

JORC* - Joint OreReservesCommittee – jde o metodiku pouţívanou pro zprávy o stavu 

zásob a zdrojů nerostných surovin, která je obecně uznávaná burzami cenných papírů. 
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2.2 DŮL ČSM 

Nachází ve východní části karvinské dílčí pánve. Územně se člení do dvou větrních 

oblastí, a to na Sever a Jih se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam.  

Organizačně je členěn na dvě lokality, a to opět na Sever a Jih. Úpravna je v 

lokalitě Sever s kapacitou 1 100 t/ hod. Dobývací prostor se nachází v katastrech obcí 

Karviná, Stonava, Chotěbuz a Albrechtice u Českého Těšína. Díky rozsáhlé investiční 

výstavbě v 90. letech a také po roce 2000 je předpokládaná ţivotnost dolu nejméně do 

roku 2028. 

2.2.1 Základní údaje 

Produkce v roce 2011 2,862 mil. tun 

Rozloha důlního pole 22 km
2
 

Zásoby k 1. 1. 2012 (dle JORC) 44,85 mil. tun 

2.2.2 Hloubka 

Nejhlubší je vtaţná jáma ČSM-jih, která dosahuje hloubky 1103 m. Při nadmořské 

výšce ústí 277m dosahuje tato jáma 826m pod úroveň mořské hladiny. 

2.2.3 Technologie dobývání a ražení 

Technologie dobývání uhlí je orientována na vysoký stupeň mechanizace a to z 

důvodu k velkým dobývacím mocnostem a geologickým podmínkám. Pouţívaná 

dobývací metoda je směrné stěnování na řízený zával s vyuţíváním mechanizované 

výztuţe a dobývacích kombajnů. Dále pak přípravné chodby jsou raţeny převáţně 

pomocí razicích kombajnů, ale také i v menší míře trhacími pracemi a škrabákovými 

nakladači, případně razicí komplexy. 
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3 METODY DOBÝVÁNÍ UHLÍ 

Na základě pouţité technologie, mocnosti, rozlohy a orientace sloje se vyvinulo 

několik metod dobývání. 

3.1 DRUHY METOD PRO DOBÝVÁNÍ 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [6] 

 Dobývání ploše uloţených uhelných slojí: 

 - Stěnování - směrné, dovrchní, úpadní, 

 - Pilířování a zátinkování, 

 - Komorování. 

 Dobývání strmě uloţených uhelných slojí: 

  - Šikmé stěnování úpadními zátinkami, 

  - Šikmé stěnování s jednou úpadní zátinkou, 

  - Šikmé stěnování se směrnými zátinkami, 

- Mechanizované dobývaní strmých sloji. 

 

Následně se zmíním pouze jiţ k metodě směrného stěnování, neboť právě tato 

metoda byla vyuţita v porubu, kde byla zaváděna aplikace technické bezdemontáţní 

diagnostiky. Rovněţ je třeba říci i to, ţe tato metoda patří k nejpouţívanější. 

3.2 SMĚRNÉ STĚNOVÁNÍ 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [7] 

Pro stěnování je charakteristické, ţe se v porubu dobývá na dlouhém porubním 

uhelném boku. V takto dlouhém porubu (stěnovém porubu) je moţno soustředit velký 

počet lidí, nasadit a také i plně vyuţít dobývací stroje a dopravníky. Na základě toho je 

dobývání moţno úplně mechanizovat a dosahovat tím velkých těţeb z jednoho porubu, 

velké produktivity práce a dobrých celkových hospodářských výsledků. Nespornou 

výhodou je pravidelný a rychlý postup, coţ se výrazně projevuje na zmírnění účinků 

důlního tlaku, dále pak dobré větrání a velká výrubnost, coţ podstatně zmenšuje 

moţnost samovznícení uhlí. Velkou výhodou pak také je v zajištění bezpečnosti, neboť 

z takového porubu vedou dvě únikové cesty. Pro tyto přednosti je stěnování 

nejrozšířenější dobývací metodou na celém světě kromě USA. 
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Obr. 2 Směrné stěnování [7] 

 

Pro tuto metodu dobývání platí, ţe porub je na jedné straně ohraničen vtaţnou 

chodbou a na straně druhé chodbou výdušnou tzn., ţe z řádně vedeného porubu jsou 

vţdy dva východy. Pracovní prostor v porubu je na jedné straně ohraničen vyrubaným 

prostorem, tj. základkou nebo závalem, a na druhé straně porubním uhelným bokem, 

kde se uhlí dobývá. Pracovní prostor musí být zabezpečen výztuţí pomocí sekcí s 

pilířovými opěrkami nebo popřípadě pomocí stojek. Pracovní prostor je rozdělen na tři 

části, resp. uličkami. V první uličce, na straně porubního boku, pojíţdí dobývací stroj, v 

druhé je dopravník a třetí, na straně odtěţeného prostoru, slouţí k chůzi lidí. Úzký pruh 

uhlí, který je vyrubán po celé délce stěny dobývacím strojem, se nazývá „pokos“. 

Charakteristickým znakem pro stěnování je, ţe se porubní bok a tedy i odtěţený a 

pracovní prostor pravidelně přemisťují a to o šířku pokosu, tím tak neustále dochází ke 

změně jeho polohy. Díky této metodě je výrubnost v porubu přes 95%. 
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4 POUŽITÁ TECHNIKA VE STĚNOVÝCH PORUBECH 

4.1 TECHNIKA PRO DOPRAVU UHLÍ VE STĚNOVÝCH PORUBECH 

(PORUBOVÉ DOPRAVNÍKY) 

Dopravník, který je poloţený podél stěny, dopravuje uhlí z dobývání na něj 

naloţený aţ na těţní chodbu. Prvním typem dopravního zařízení ve stěnovém porubu 

byl nátřasný ţlab. Ovšem ten byl po čase nahrazen spodním pásovým dopravníkem. 

Dalším typem dopravníku je dopravník hřeblový, který měl vliv na rychlé rozšíření 

mechanizace ve stěnových porubech. Tento dopravník je uloţen v uličce těsně podél 

uhelné stěny a jezdí po něm dobývací stroj, kterým můţe být brázdička nebo kombajn. 

[7] 

4.1.1 Žlabový dopravník 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [6] 

Dnes jiţ takřka nepouţívají, a to kvůli malé dopravní výkonnosti, velké mrtvé váze, 

omezené dopravní délce dosahující max. do 100 m, omezenému úklonu tratě a velké 

hlučnosti a prašnosti. Pouţitelnost tohoto dopravníku je omezen pouze z těch pracovišť, 

kde je odtěţení malé kapacity. 

Princip funkce tohoto dopravníku spočívá v tom, ţe ţlab při svém pohybu směrem 

dopředu udělí materiálu pohybovou energii a posléze se pak s velkým zpoţděním 

zastaví a vrací zpět. Tím materiál ve ţlabu sklouzne. Pomocí periodického opakování 

této činnosti se materiál pohybuje po tomto ţlabu v daném směru 

Základními konstrukčními prvky ţlabového dopravníku jsou ţlaby, pojízdné, 

případně závěsné zařízení, dále pak záběrné části a pohon. 

Ţlabová trať musí uloţena přímočaře, přičemţ se dovolují pouze mírné odchylky. 

Tratě se budují jako stabilní popřípadě jako překládací. Ţlaby pro překládací tratě 

mohou být uloţeny na kuličkových podvozcích, ale také na dvojkolích či na závěsech. 
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Obr. 3 Žlabový dopravník [6] 

4.1.2 Pásový dopravník se spodní dopravní větví 

Jsou určeny pro odtěţování uhlí, kde jsou nízké sloje. Výhodou je, ţe velmi dobře 

překonává tektonické poruchy a nerovnosti v počvě. Charakteristické pro něj je, ţe 

nemá téměř ţádnou nakládací výšku a spodní větev je volně taţena po počvě, přičemţ 

horní větev je vedena pod stropem a klouţe po válečcích, které jsou připevněné ke 

stropnicím. Při délce do 100 m platí, ţe vratná stanice je tvořena pouze volným bubnem, 

kdeţto při větší délce jsou na obou koncích pásu poháněcí stanice. [6] 

 

Obr. 4 Pásový dopravník se spodní dopravní větví [6] 
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4.1.3 Hřeblový dopravník 

4.1.3.1 Charakteristika 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [2] 

Jsou určeny pro jednosměrnou přímočarou vodorovnou i úklonnou dopravu uhlí v 

porubech. Tento dopravník je téţ nazýván jako dopravník porubový a téţ jako stěnový 

dopravník, protoţe se pouţívá pravě především v porubech. Ovšem najdeme jej i v 

jiných důlních dílech. 

Jako taţný element je pouţit řetěz s hřebly, díky nimţ je posouván dopravovaný 

materiál po pevné podloţce, resp. kluznici plechu. 

Velkou výhodou je, ţe tento dopravník se pouţívá i jako pojezd pro dobývací 

techniku 

Hlavními částmi dopravníku jsou poháněcí stanice, vratná stanice, trať (včetně 

příslušenství) a taţný řetěz s hřebly. Nevýhodou těchto dopravníku je značná spotřeba 

energie, která je potřebná pro překonávání tření řetězu a hřebel o ţlab, drcení uhlí při 

samotné dopravě, velká hmotnost jednotlivých dílů a také velké opotřebení ţlabů. I přes 

jejich nevýhody jsou velice pouţívány a to pro právě pro svoje nesmírné výhody. 

Těmi jsou nezávislost na způsobu uloţení, ţlaby umoţňující vzájemné vychýlení ve 

vertikální i horizontální rovině, to je mimochodem je vhodné pro zakřivení dopravníků 

nutné například pro zabrázdění kombajnu do pilíře. Další výhodou je moţnost dopravy 

v úklonech aţ do 35
o
, moţnost krátkodobého přetíţení aţ na 100 % jmenovitého 

dopravního výkonu, tuhá a pevná konstrukce, coţ právě umoţňuje pojíţdění uhelných 

pluhů a dobývacích kombajnů a to i včetně přesouvání. 

 

Obr. 5 Hřeblový dopravník [8] 
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Obr. 6 Pohon hřeblového dopravníku [7] 

 

4.1.3.2 Diagnostikovatelnost 

Nedílnou součástí, jak je jiţ vidět na předchozím obrázku, je pohon, který se skládá 

z elektromotoru, spojky a převodovky. Tento konstrukční celek je v dnešní době 

základem pro nasazování technické diagnostiky. Konkrétně lze zde nasazovat zejména 

metody vibrodiagnostiky, tribodiagnostiky a termodiagnostiky. Na základě těchto metod 

lze zjistit mechanické a elektrické poškození elektromotoru a mechanické poškození 

převodovky. Podrobnější vyuţití diagnostiky na elektromotory a převodovky je 

rozvedeno v kapitolách 4.2.2.3 a 4.3.2. Zde je ovšem pro dodatek zapotřebí říci, ţe tento 

konstrukční celek tvoří kompaktní jednotku, tudíţ tyto prvky není zapotřebí při montáţi 

ustavovat, protoţe elektromotor je šroubově spojen ke skříni převodovky, která je dále 

pak opět šroubově spojena s rámem hřeblového dopravníku. 

4.2 TECHNIKA PRO DOBÝVÁNÍ UHLÍ VE STĚNOVÝCH PORUBECH 

4.2.1 Technika pro málo mocné sloje 

4.2.1.1 Charakteristika 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [7] 

Pro dobývání málo mocných slojí se vyuţívá uhelných pluhů. Ty jsou taţeny podél 

stěnového porubu v obou směrech velkou rychlostí, přičemţ noţe jsou stupňovitě 

rozmístěné na tělese pluhu a odřezávají třísku uhlí tlustou 50 aţ 200 mm. Odříznuté uhlí 

poté padá na hřeblový dopravník. Pro úspěšný provoz pluhu je potřeba, aby uhlí mělo 

dobře vyvinuté střihy, dobrou odlučnost od stropu, bylo dobře pluhovatelné, bez 

tvrdších proplástků. Dále je zapotřebí rovná a pevná počva, bez větších tektonických 
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poruch. Optimální délka pluhové stěny do 200 m, mocnost sloje nad 50 cm, úklon do 

25°.                                                                        

Pluhování má tyto výhody: 

 - velká výkonnost, jednoduchost a spolehlivost 

 - nehlučný provoz a malá prašnost 

 - bezpečný způsob dobývání 

 - velké denní postupy porubu 

 - malá spotřeba energie, zejména s porovnáním dobývacích kombajnů 

 

Obr. 7 Úhelný pluh [7] 

Z důvodu, ţe tato diplomová práce se zabývá aplikací technické bezdemontáţní 

diagnostiky na porub s mocnou slojí, tak se jiţ této metodě dobývání nebude více 

věnovat. 

4.2.2 Technika pro mocné a velmi mocné sloje 

4.2.2.1 Charakteristika 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [7] 

Pro dobývání mocných a velmi mocných slojí se vyuţívají pouze dobývací 

kombajny úzkopokosové. Šířka pokosu těchto kombajnů dosahuje pod 1m. Jejím 

principem je vytrhávání uhlí z pilíře. Úzkopokosové kombajny lze dokonce nasadit i ve 

slojích, kde jsou nepevné stropy a proplástky, a i v porubech s menší tektonikou. 

Výhodou je postupová rychlost. Práce stroje není omezována postupem následných 

operací jako je výztuţ, překládání dopravníku, plenění a zavalování nebo zakládání, 

protoţe tyto práce se konají při jízdě stroje. Nevýhodou těchto kombajnů je ovšem 

značná prašnost a zhoršená zrnitost těţeného uhlí. 
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Obr. 8 Dobývací kombajn [7] 

4.2.2.2 Konstrukce 

Moderní dobývací kombajn se skládá z částí, které jsou vyobrazený na následujícím 

obrázku 

 

Obr. 9 Konstrukce dobývacího kombajnu [9] 

 

Dobývací kombajny pojíţdějí podél pilíře zpravidla po porubovém hřeblovém 

dopravníku. Taţná síla těchto kombajnů je vyvíjena pomocí pojezdových vrátků a to 

záběrem jejich ozubených kol (cévové kolo) do některého ze zvolených bezřetězových 

systému pojezdu. Pojezdový vrátek značnou měrou rozhoduje o parametrech a celkové 

provozní spolehlivosti. Tento konstrukční celek musí splňovat řadu technických 

poţadavků, jako je zejména vyvození potřebné taţné síly, zajištění postupové rychlosti 

kombajnu a její plynulé regulace, ovládání vrátku s co nejmenším počtem prvků. [2] 
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4.2.2.3 Diagnostikovatelnost 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [2] 

Nejvíce poruchovou části dobývacího kombajnu je pojezdový vrátek, kde dochází k 

poruchám hydrauliky (hydrogenerátor, rozváděcí šoupátko a hydromotor) a samotného 

cévového kola, které je v záběru s ozubnicí. 

Konstrukční uspořádání hydraulického pojezdového vrátku lze vidět na Obr. 11. 

V dnešní době ovšem dochází k přechodu na pohon asynchronními elektromotory, 

řízenými pomocí tyristorových měničů, nebo elektromotory stejnosměrnými. Takovéto 

uspořádání můţete zhlédnout na Obr. 12. 

Další poruchovou částí, jak jiţ bylo zmíněno, je cévové kolo s ozubnicí, kde 

dochází k výlomům zubů cévového kola a deformaci a opotřebení ozubnice. Největší 

vliv na toto poškození je dán natáčením ţlabů hřeblového dopravníku v horizontální 

rovině. Díky tomu následně nedochází k záběru pomocí úsečky, nýbrţ pomocí bodu. 

Tento stav je následně umocněn i samotnými silami při práci stroje, konkrétně 

rozpojovacího válce. Názorné zobrazení pojezdu pomocí cévového kola a ozubnice lze 

vidět na Obr. 10, 11 12. 

 

Obr. 10 Pojezd dobývacího kombajnu [10] 
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Obr. 11 Hydraulický pojezdový vratek [2] 

 

Obr. 12 Elektrický pojezdový vratek [2] 

 

K horizontálnímu natáčeni ţlabů dochází zejména z důvodu nutnosti přesouvání 

dopravníku k pilíři o potřebný pokos a dále pak také nutnosti zabrázdění. Rovněţ 

dochází také i ke změnám ve vertikálním směru, které rovněţ narušují ideální záběr 

cévového kola s ozubnicí. Tato výchylka je zejména způsobena nerovností počvy. 

Zde je třeba zdůraznit, ţe technická bezdemontáţní diagnostika v tomto celku je 

velice těţko aplikovatelná aţ dokonce neaplikovatelná a to z důvodu velmi těţkého aţ 

nemoţného přístupu, ovšem s výjimkou převodové skříně, kde by se mohla aplikovat 

zejména tribodiagnostika. Z tohoto důvodu je třeba dbát, aby se konstrukční prvky 

dimenzovaly s dostatečně velkou bezpečností, a dále pak také je třeba dbát na správné 

ustavení ţlabů hřeblového dopravníku. Přeloţení dopravníku o potřebný pokos provádí 

horník za pomocí ručního řízení sekce mechanizované výztuţe. Zde se následně 
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projevuje lidský faktor, díky kterému je snaha o co nejrychlejší zabrázdění. Tím dochází 

k nerovnoměrnému a neúměrnému zakřivení ţlabů zejména v horizontální rovině, coţ 

pak následně vede k poškození vedení kombajnu.  

 

Další poruchovou části samotného kombajnu jsou dvě rozpojovací ramena s 

řeznými nástroji. Ty totiţ mimo jiné obsahují elektromotory a převodovky. Na tomto 

celku z důvodu moţné přístupnosti lze nasadit různé metody diagnostiky. Těmi mohou 

být vibrodiagnostika, tribodiagnostika a termodiagnostika.  

Samotná vibrodiagnostika by se dala vyuţít na elektromotor, kde by se 

kontrolovaly jeho mechanické a elektrické vady. Dále pak následné vyuţití by našlo své 

opodstatnění i na převodovce, jejimţ cílem by bylo zejména stanoveni poruch loţisek a 

ozubených kol. 

Tribodiagnostika by byla zejména vyuţita pro převodovku rozpojovacího ramena, 

kde by mohly být pouţity metody sledování stavu opotřebení strojních zařízení a 

metody sledování stavu degradace samotného maziva. 

Termodiagnostiku bychom mohli obecně vyuţít v detekování vyzařování 

nadměrného tepla a tím spjaté velké tření a intenzitu opotřebování. 

Je samozřejmé, ţe samotné rameno tvoří soustavu elektromotor-spojka-

převodovka-řezný nástroj. Zde pak můţeme vyuţít efektivní hodnoty vibrací ke 

klasifikaci technického stavu dle normy ČSN ISO 10816-3. Tato problematika bude 

více rozebrána v kapitole 4.3.2. 

4.3 TECHNIKA PRO DOPRAVU KAPALIN V PORUBECH 

Pouţívá se vţdy strojní sestavy skládající se z různého typu elektromotoru, spojky a 

čerpadla. Tato sestava v tamních podmínkách slouţí zejména k dopravě kapalin pro 

obsluhu hydraulických výztuh, pro dobývací kombajn, kde je zapotřebí rozstřik z 

řezného nástroje, a všeobecně k chlazení jednotlivých strojních skupin. 

 

Aplikace diagnostiky zde můţe být zaměřena ve dvou následujících etapách:  

 - kontrola ustavení a uloţení celé sestavy, 

 - kontrola technického stavu jednotlivých prvku této strojní soustavy. 

Poznámka: 

Samozřejmě následující technickou diagnostiku můţeme aplikovat také na sestavu 

elektromotor-spojka-obecný stroj, a tudíţ ji můţeme aplikovat například i na různé 

pohony. 
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4.3.1 Kontrola ustavení a uložení sestavy elektromotor-spojka-čerpadlo (obecný 

stroj) 

Cílem této kontroly je stanovit za pomocí laserového ustavování a 

vibrodiagnostiky, zda prvky jako je elektromotor a čerpadlo (obecný stroj) nemají vůči 

sobě příliš velkou paralelní a úhlovou nesouosost, a napravit případně jejích špatné 

ustavení. Dalším cílem je kontrola uloţení této sestavy, kde na základě vibrodiagnostiky 

jsme schopni odhalit mechanické uvolnění stroje od základu (rámu), či dokonce 

mechanické uvolnění v podobě uvolněného nebo prasklého základu (rámu), a dále také i 

samotný málo tuhý základ (rám). 

 

Obr. 13 Mechanické uvolnění [3] 

 

Obr. 14 Nesouosost sestavy [3] 

4.3.2 Kontrola technického stavu jednotlivých prvku strojní soustavy 

elektromotor-spojka-čerpadlo (obecný stroj) 

Zde je cílem kontrolovat stav jednotlivých prvků celé sestavy. Zpravidla měříme 

celkové efektivní hodnoty vibrací, na základě níţ daný stroj spadá podle jisté normy 

ČSN ISO 10816-3 a ČSN ISO 10816-7 do kategorií určující, zda je čerpadlo nebo 

obecný stroj ve stavu dobrém, uspokojivém, neuspokojivém či nepřípustném stavu. Na 

tab. 2 lze vidět, jak se rozdělují čerpadla a obecné stroje různých instalovaných výkonů 

do různých provozních stavů dle velikosti celkových efektivních hodnot vibrací.  
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Tab. 2 Hodnocení vibrací strojů [11] 

 

V rámci určování konkrétního technického stavu elektromotoru se pouţívá 

výhradně vibrodiagnotika, která je schopna identifikovat závady jak elektrického, tak i 

mechanického původu. Vady mechanického původu jsou často poškození loţisek, 

nevývaha, mechanické uvolnění, atd. Vady elektrického původu mohou být například 

způsobeny excentricitou statoru, excentricitou rotoru, zkratovanými statorovými plechy, 

problémy fází.  

Pro určení technického stavu spojky je nejvhodnější pouţít stroboskopickou lampu, 

neboť díky ní jsme schopni stanovit technický stav dané spojky během samotného 

provozu. 

Pro určování technického stavu čerpadla se nejčastěji vyuţívá metod 

vibrodiagnostiky. Ta je schopna všeobecně identifikovat poškození loţisek, lopatkové 

vibrace, kavitaci. Samozřejmě ovšem záleţí na daném typu čerpadla, tedy zda se jedná o 

pístová, plunţrová, lopatková, zubová, lamelová apod. 

Ke všem třem prvkům dané sestavy lze pouţít s úspěchem i termodiagnostiku. 

Jasnou představu jejího vyuţití můţete vidět na Obr. 15. 

 

Obr. 15 Využití termovize [3] 
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K závěru je třeba říci, ţe k dalším nejčastějším strojním skupinám, patří i sestava 

elektromotor-spojka-převodovka. Aplikace technické diagnostiky je pochopitelně 

naprosto stejná, ovšem v případě převodovky se na základě konstrukce můţe aplikovat 

jak vibrodiagnostika, tak i tribodiagnostika 

4.4 TECHNIKA POTŘEBNÁ K ODTĚŽENÍ UHLÍ (PODPORUBOVÉ 

ZAŘÍZENÍ) 

4.4.1 Popis podporubového zařízení 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [12] 

Kaţdý typ podporubového zařízení je tvořen hřeblovým dopravníkem různých 

rozměrů v závislosti na konkrétních poţadavcích dolu. Vratná stanice, která je umístěná 

v porubu, umoţňuje připojení chodbové sekce. Následuje úsek, který slouţí ke kotvení 

porubového dopravníku, tím vzniká pevné spojení obou dopravníků. Přesyp 

z porubového dopravníku na podporubový můţe být podle potřeby čelní nebo boční. 

Dále můţe být v trati podporubového hřeblového dopravníku umístěn drtič horniny. 

Poháněcí stanice je umístěna na pojezdu. Ta se pomocí hydraulických válců krokově 

přesouvá po koncové části pásového dopravníku. U poháněcí stanice je dopravník 

spojen s energovlakem, který je zavěšený na technologické dráţce. Energovlak tvoří 

soustavu komponent slouţící pro dopravu energií k porubu, např. filtry, transformátory, 

stykače apod. a také pro flexibilní vedení, které slouţí k bezpečnému uloţení kabelů a 

hadic a vytvoření jejich potřebné zásoby umoţňující změnu délky při přesouvání 

podporubového dopravníku bez nutnosti vypínání přívodu vysokého napětí. 

Některá zařízení energovlaku (transformátory, klimatizační jednotky, stykače 

apod.) je podle potřeby moţné umístit i na trať podporubového zařízení pomocí 

příslušných rámů. 

Součástí podporubového zařízení je koncová část pásového dopravníku umoţňující 

přesun podporubového zařízení. Tato část se skládá ze zadního dílu, kde je umístěn 

vratný buben s moţností regulace chodu pásu, středních dílů a předního dílu, který 

obsahuje zvedací zařízení a lůţka pro kotvící stojky. 

4.4.2 Hlavní části podporubového zařízení 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [12] 

4.4.2.1 Hřeblový dopravník 

Vysvětleno v kapitole 4.1.3. 
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4.4.2.2 Kotvení porubového dopravníku 

Tam, kde se porubový dopravník stýká s podporubovým dopravníkem, je umístěné 

kotvení porubového dopravníku. To slouţí ke kyvnému uloţení poháněcí stanice 

porubového dopravníku tak, aby byl zajištěn co nejhladší pohyb dopravovaného uhlí 

přes tento dopravní uzel.  Současně také slouţí k zabránění ujetí porubového 

dopravníku. 

4.4.2.3 Drtič 

Jestliţe dochází k odlamování velkých kusů uhlí, které by mohly poškodit samotný 

dopravní pás, tak je zapotřebí do tratě zařadit drtič. Jeho úkolem je drcení uhlí na menší 

kusy. Drtič je mimo jiné vybaven skrápěním omezující prašnost. 

4.4.2.4 Pojezd poháněcí stanice 

Poháněcí stanice je umístěna na pojezdu. Tato stanice se přesouvá pomocí 

hydraulických válců a západek po koncové části pásového dopravníku. Délka pojezdu je 

závislá přímo na délce koncové části pásového dopravníku. 

4.4.2.5 Koncová část pásového dopravníku 

Koncová část pásového dopravníku slouţí k přesunu pojezdu, a tím i k přesouvání 

hřeblového dopravníku vzhledem k pásovému dopravníku. Koncová část, jak jiţ bylo 

zmíněno, je tvořena zadním dílem, ve kterém je umístěn vratný buben s napínáním pásu, 

předním dílem se zvedacím zařízením a středními díly. Délka koncové části je 

měnitelná a to pomocí přidávání nebo odebírání středních dílů. 

4.4.3 Diagnostikovatelnost 

Vhledem ke komplexnosti tohoto zařízení se zde technická bezdemontáţní 

diagnostika bude zaměřovat konkrétně na pohon (elektromotor, spojka a převodovka) 

podporubového dopravníku, pohon drtiče a na drtič samotný. 
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5 MĚŘENÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 

5.1 DOBÝVACÍ KOMBAJN SL 300 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [9] 

5.1.1 Vzhled 

 

Obr. 16 Dobývací kombajn SL 300 [9] 

5.1.2 Technická data  

Tab. 3 Technická data kombajnu SL 300 [9] 
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5.1.3 Hlavní rozměry a části 

 

Obr. 17 Hlavní rozměry a části kombajnu SL 300 [9]  

5.1.4 Řezné rameno 

5.1.4.1 Hlavní části 

 

Obr. 18 Řezné rameno kombajnu SL 300 [9] 

Řezné rameno nese řezný elektromotor. Výkon elektromotoru je přenášen přes 

čelní ozubené soukolí a dvoustupňovým planetovým převodem přímo na řezný orgán. 

K chlazení převodovky se pouţívá voda pro porubní stěnu. Tato voda se pak následně 

pouţívá pro odstřik na řezných válcích a je vedena přes nosné rameno. Na nosném 

rameni se dále pak nachází hydraulický motor pro naklánění radlice. 

Střiţná hřídel slouţí jednak jako pruţný spojovací element, tak i jako vypínací 

spojka mezi řezným motorem a převodovkou, kdy v případě přetíţení dojde k jejímu 

střihu. Střiţná hřídel je tedy spotřebním dílem. 
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Drţák nosného ramena je se skříní nosného ramena válce spojen za pomocí 

hydraulického předpjatého závitového čepu. 

5.1.4.2 Technická data 

Tab. 4 Technická data řezného ramene kombajnu SL 300 [9] 
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5.1.4.3 Kinematika řezného nástroje 

 

Obr. 19 Kinematické schéma kombajnu SL 300 [9] 

Tab. 5 Počet zubů a otáček jednotlivých ozubených kol řezného ramene [9] 

 

5.2 DRTIČ DF 09-12-P5 LEVÝ 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [13] 

5.2.1 Použití 

Tento drtič je určený k drcení uhlí a horniny do pevnosti 130 MPa. Drtič        

DF 09 - 12 - P5 se smí pouţívat v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu metanu SNM 

a výbuchu uhelného prachu SNP zařazeném podle § 232 a § 242 do kategorie M1 a M2 



Diplomová práce                                                                                    Bc. Libor Pořízka  

35 

 

dle BP. Jejich pouţití je i v těch dolech, které jsou zařazené jako nebezpečné pro důlní 

otřesy průtrţí hornin a plynů. 

5.2.2 Popis 

Drtič drtí horninu pomocí drticích dlát. Ty jsou umístěny na horizontálním drticím 

bubnu. Posun horniny je zajišťován podporubovým hřeblovým dopravníkem, který 

prochází spodní částí drtiče. Přírubový elektromotor pohání přes klínové řemeny 

setrvačník na hřídeli drtícího bubnu. Pohon je chráněn proti velkému přetíţení třecí 

kuţelovou spojkou a elektrickým jištěním. 

Drtič na Obr. 20 se skládá ze spodní a horní části. Spodní část je tvořená ţlabem 1 a 

ţlabem 2. Tyto ţlaby se vloţí do trati hřeblového dopravníku. Horní část je sloţena ze 

vstupní skříně, střední skříně s horizontálně uloţeným drticím bubnem a výstupní skříní 

s elektromotorem. 

Ţlab 1 a ţlab 2 jsou spojeny pomocí činky, která umoţňuje jejich vzájemný pohyb.  

Pohon je namontován z levé strany drtiče podle potřeby v dole. 

Drtič je uzpůsoben k přesouvání společně s tratí podporubového hřeblového 

dopravníku. 

 

 

Obr. 20 Základní části a rozměry drtiče DF 09-12-P5 [13] 
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5.2.3 Buben drtící  

Drtící buben je tvořen hřídelí, na které jsou umístěny 4 noţové kotouče s drtícími 

dláty. Noţové kotouče jsou na hřídeli upevněny pomocí upínacích prstenů. Hřídel je 

uloţena pomocí loţisek v tělesech umoţňující zvedání bubnu v rozmezí od 190 mm do 

340 mm od kluznice středního ţlabu pomocí stavěcích šroubů a podloţek v bočním 

plechu střední skříně. Na jednom konci hřídele je namontován setrvačník (řemenice) a 

na konci druhém se upevní čidlo automatiky pro snímání otáček drtícího bubnu. 

 

Obr. 21 Základní části drtícího bubnu drtiče DF 09-12-P5 [13] 

5.2.4 Setrvačník se spojkou 

Tento celek je tvořen hnanou řemenicí, v jejíţ střední části je umístěna prokluzová 

kuţelová třecí spojka, jejímţ úkolem je zajistit zabránění prokluzu řemenů při přetíţení 

drtiče. Setrvačník se spojkou je namontován na vystupující kuţelovou část hřídele 

bubnu. 
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Obr. 22 Přenos krouticího momentu [13] 

5.2.5 Pohon drtiče 

Tato sestava se skládá z elektromotoru o výkonu P=160 kW, sady klínových 

řemenů, hnací řemenice a napínacího zařízení. Elektromotor je umístěn na horní desce 

výstupní skříně. Napínání řemenů se řeší posouváním elektromotoru stavěcími šrouby a 

maticemi. 

 

Obr. 23 Základní části pohonu drtiče DF 09-12-P5 [13] 

5.2.6 Technická data 

Propustnost  1500 m3/hod 

Výkon elektromotoru  160 kW 

Obvodová rychlost bubnu 21,6 ms-1
 

Maximální pevnost drcené horniny  130 MPa 
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Maximální vstupní rozměry drcené horniny: 

 Výška 1240 mm 

 Šířka  1200 mm 

 Délka  není omezena 

Průchodná výška  190-340 mm 

Nastavení průchodné výšky  skokem 30 mm 

Délka drtiče 4500 mm 

Šířka drtiče  2080 mm 

Výška drtiče  1906 mm 

Celková hmotnost (bez motoru)  18140 kg 

Maximální hodnota hl. akustického tlaku A  105,0 dB 

5.2.7 Parametry řemenového převodu 

 

Obr. 24 Řemenový převod drtiče DF 09-12-P5[14] 

 

malá řemenice 

 otáčky n1 = 1500 ot/min 

 frekvence f1 = 25 Hz 

 průměr D1 = 1237 mm 

 roztečný průměr D1r = 1210 mm 

setrvačník se spojkou 

otáčky n2 = 475ot/min 

 frekvence f2 = 7,91 Hz 

 průměr D2 = 405 mm 

 roztečný průměr D2r = 378 mm 

délka řemene 

 L = 5630 mm 
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5.3 POHON PODPORUBOVÉHO HŘEBLOVÉHO DOPRAVNÍKU GROT 850 

Tento pohon je dán asynchronním elektromotorem o výkonu P=400 kW, pruţnou 

spojkou a převodovkou. Nejsloţitějším strojním prvkem je zde převodovka 25KP a 

proto další část této statě bude věnována právě jí. 

Jedná se o převodovku, která je obsaţená v různých strojních celcích. Konkrétně 

tyto převodovky jsou obsaţeny v porubovém dopravníku a to jak na spodním, tak i 

vrchním pohonu. Rovněţ tuto převodovku obsahuje i podporubový hřeblový dopravník. 

Tato převodovka je sloţená z kuţelového a dvou planetových převodů, coţ z ní činí 

poměrně sloţitý prvek z hlediska analýzy technické diagnostiky. 

5.3.1 Základní technické údaje 

Tab. 6 Základní technické údaje převodovek 25 KP [15] 

 

Poznámka:  

Měření bude konkrétně prováděno na převodovce 25KP 28-450 

5.3.2 Řez převodovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Řez převodovky 25 KP [15] 
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5.3.3 Kinematické schéma 

 

Obr. 26 Kinematické schéma převodovky 25 KP 

 

Převodovka s celkovým převodem i=28,155 a pro instalovaný výkon P=450 kW 

 Tab. 7 Počty zubů a otáček ozubených kol převodovky 25 KP 

Ozubené kolo Počet zubů 
otáčky nipro i=28,155 

[min
-1

] 

z1 22 1500 

z2 36 917 

z3 36 917 

z4 (3x) 22 1038 

z5 81 0 

z6 17 282 

z7 (3x) 28 139 

z8 73 0 

výstupní otáčky 53,2 
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5.4 POŘÍZENÉ FOTOGRAFIE MĚŘENÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Obr. 27 Pohled pravého ramene dobývacího kombajnu SL 300 

 

Obr. 28 Pohled levého ramene dobývacího kombajnu SL 300 
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Obr. 29 Pohled zakrytovaného řemenového převodu drtiče DF 09-12-P5 

 

Obr. 30 Pohled zakrytovaného řemenového převodu a elektromotoru drtiče DF 09-12-

P5 
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Obr. 31 Pohled elektromotoru pohonu podporubového dopravníku Grot 850 

 

Obr. 32 Pohled převodovky 25KP pohonu podporubového dopravníku Grot 850 
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6 POUŽITÁ TECHNIKA 

K měření vibrací bylo vyuţitou měřící techniky od firmy Adash, konkrétně 

analyzátor Adash A4400-VA4Pro se třemi jednoosými akcelerometry (s magnetickým 

uchycením). K následnému vyhodnocení naměřených dat byl pouţit software 

Adash DDS 2011. 

 

Obr. 33 Adash A4400-VA4Pro [16] 

V rámci termodiagnostiky bylo vyuţito termovizní kamery Ti 32 Fluke o rozsahu - 

20 aţ 600 °C, citlivosti 0,05 °C a rozlišením 320 x 240. 

 

Obr. 34 Termovizní kamera Ti 32 Fluke [17] 

 

Z posledních vyuţívaných metod technické diagnostiky je tribodiagnostika. Zde pro 

odběr olejů bylo vyuţito vakuové pumpy se vzorkovnicemi. K analýze odebraných 

olejů bylo vyuţito viskozimetru Ubbelohde, coulometru a upravené ţehličky, která 

slouţila k prskací zkoušce. 
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7 VIBRODIAGNOSTIKA - ANALÝZA MĚŘENÝCH STROJŮ 

Jak jiţ bylo řečeno, tato diplomová práce se bude zabývat aplikací technické 

diagnostiky v porubu na vybrané strojní zařízení. Onou aplikací technické diagnostiky 

je míněno vyuţití vibrodiagnostiky, termodiagnostiky a tribodiagnostiky. Stěţejní částí 

bude ovšem vibrodiagnostika, kde se pouţijí efektivní hodnoty vibrací (RMS), 

frekvenční spektra, vibrace v časovém záznamu a to jak v rychlosti, tak i v zrychlení při 

různém kmitočtovém rozsahu. Dále pak také se pouţije i obálková metoda. 

Tato kapitola se bude dále jiţ zabývat konkrétně vybranými strojními zařízeními, 

která z důvodu technické rozmanitosti budou rozebírány a analyzovány zvlášť. Dále je 

nutné podotknout, ţe byly prováděny celkem čtyři pochůzky, přičemţ samotná první 

pochůzka slouţila ke zjištění celkového technického stavu, dále pak také slouţila 

k detekování vzniklých a vznikajících problémů ve vybraných strojních zařízení. Další 

pochůzky jiţ slouţily ke sledování rozvíjejícího se technického stavu. 

Zde bych chtěl také podotknout, ţe v rámci analýzy frekvenčních spekter, je třeba 

mít na paměti existenci různých poruchových frekvencí, které nám výrazně napomáhají 

v identifikaci poruch stroje. Moţných poruchových frekvencí, které mohou nastat a 

objevit se ve frekvenčních spektrech vybraných strojních zařízení, je značný počet. 

Obecně se zde mohou nacházet poruchové frekvence jak mechanického, tak i 

elektrického původu. Zde se konkrétně zaměříme na poruchové frekvence 

mechanického původu. Pro doplnění můţeme uvést, ţe nejčastější poruchovou 

frekvencí elektrického původu je druhý násobek síťové frekvence 2FS, který značí 

poruchu statoru, excentricitu rotoru, poruchu v napájení, zkratované statorové plechy 

atd. Příčinou této frekvence můţe být i nedostatečnost v tuhosti nosné části statoru. 

V rámci poruchových frekvencí mechanického původu pak můţeme hovořit 

například o otáčkových frekvencích, poruchových frekvencí jednotlivých částí loţisek 

(BPFI, BPFO, BSF, FTF), záběrových frekvencí ozubených převodů a také 

poruchových frekvencí, které jsou spjaté s planetovými převody. Samozřejmě není třeba 

hovořit o výrazném vlivu postranních pásem a násobcích těchto poruchových frekvencí 

z hlediska následné analýzy. 

Vzhledem k tomu, ţe poruchové frekvence, které jsou spjaté s planetovými 

převody, spadají do nepříliš známé oblasti, a proto bych rád tuto problematiku zde 

objasnil. 
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7.1 PORUCHOVÉ FREKVENCE PLANETOVÝCH PŘEVODŮ 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [1] 

V prvé části je vhodné nastínit konstrukci planetového převodů. Samotná konstrukce je 

zřetelně objasněna na Obr. 35. 

 

 

Obr. 35 Kinematické schéma planetového převodu [1] 

 

Dále je nutné poznamenat, ţe tato převodovka bude pracovat jako reduktor, čili 

bude nastolen takový stav, kdy vstup krouticího momentu je z centrálního kola a výstup 

je z unášeče, přičemţ korunové kolo bude zabrzděno. Tento stav je platný u všech 

měřených planetových převodů. 

Na základě tohoto stavu pak můţe vzniknout aţ 7 poruchových frekvencí. Těmi jsou 

následující: 

frekvence f0 = frekvence otáčení centrálního kola, resp. frekvence otáčení 

vstupního hřídele 

frekvence f1 = frekvence otáčení unášeče, resp. frekvence otáčení výstupního 

hřídele. Tato frekvence se získá z celkového převodového poměru planetového 

převodu. 

 (1)  

 

frekvence f2 = frekvence dotyku zvoleného zubu korunového kola s planetovými 

koly. 

 (2) 

 

frekvence f3 = frekvence dotyku zubu centrálního kola s planetovými koly. 

 

0
21

2
1 f

zz

z
f

PP

P 




10
21

2
2 fnf

zz

z
nf

PP

P 




n - počet planet 



Diplomová práce                                                                                    Bc. Libor Pořízka  

47 

 

 (3) 

 

frekvence f4 = frekvence dotyku zvoleného zubu planetového kola buď s 

korunovým kolem, nebo s centrálním kolem. Tuto frekvenci můţeme rovněţ 

chápat jako otáčková frekvence satelitů. 

 

 (4) 

 

Poznámka: 

Z důvodu, ţe zvolený zub planetového kola se střídavě dotýká korunového a 

centrálního kola, tak se objevuje další jev, který je dám frekvencí 2xf4. 

frekvence f5 = frekvence dotyku zubů korunového kola se zuby jednoho 

planetového kola (základní zubová frekvence). Tato frekvence má význam jenom 

pro převod s jedním planetovým kolem nebo v případě většího počtu planet jen 

pro reduktor s dělitelností počtu zubů korunového kola s počtem planet (z1/n 

=>celé číslo). Na základě této dělitelnosti pak je zajištěno, ţe planetová kola mají 

vţdy záběr ve stejný okamţik. Pokud dělitelnost není zajištěna, pak vzniká 

frekvence f6 nebo f7. 

 

 (5) 

frekvence f6 = frekvence dotyku zubů korunového kola postupně se všemi 

planetovými koly (vstup záběru zubů v rozdílných fázích), kdy je zajištěno 

rovnoměrné zatíţení mezi všemi planetovými koly. 

 

 (6) 

 

frekvence f7 = pokud dojde například k vadě, kdy dochází ke skoku v roztečích 

zubů v ozubení korunového kola, pak zatíţení není rovnoměrně rozděleno mezi 

všemi planetovými koly. Tato vada je způsobena jiţ při samotné výrobě a to 

zvolením nesprávné technologie. Nicméně tato vada způsobuje pouze zvýšení 

hluku planetového převodu, coţ v podmínkách dolu samozřejmě nehraje příliš 

velkou roli. 

 

 (7) 

0
21

1
3 f

zz

z
nf

PP

P 




0
21

2

3

1
4 f

zz

z

z

z
f

P

P

P

P 




0
21

21
5 f

zz

zz
f

PP

PP 





0
21

21
7 f

zz

z

n

z
nf

PP

PP 











50
21

21
6 fnf

zz

zz
nf

PP

PP 







Diplomová práce                                                                                    Bc. Libor Pořízka  

48 

 

Poznámka: 

[…] symbol matematické operace ´´celá část čísla v závorce´´ 

7.2 DOBÝVACÍ KOMBAJN SL 300 

Měření bude výhradně prováděno na obou řezných ramenech dobývacího 

kombajnu SL 300. Je třeba podotknout, ţe řezná ramena se vůči sobě konstrukčně 

vůbec neliší aţ na to, ţe jsou zrcadlově obrácená. Velkou výhodou je pak moţnost 

následného porovnání těchto dvou řezných ramen. 

7.2.1 Měřící body 

 

Obr. 36 Rozložení měřících bodů na řezném rameni 

K plnému pochopení předchozího obrázku by bylo vhodné zmínit se k vyznačeným 

zkratkám. 

Zkratka X X 

 vyjadřuje číslovkou udávající pořadí měřeného místa 

 vyjadřuje písmena V, H, A, coţ značí měřící směry na daném měřícím místě. 

Pochopitelně toto značení je dále uplatněno na následujících obrázcích vztahujících 

se na měřené body ostatních vybraných strojních zařízení. 

7.2.2 Poruchové frekvence 

Pokud se odkáţu na Obr. 19, tak můţeme bez nadsázky říci, ţe se jedná o poměrně 

sloţité technické ústrojí a to zejména z pohledu ozubeného soukolí, kde je vyuţita 
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soustava jak čelních, tak planetových převodů. Tato soustava pak můţe být zdrojem 

existence celé řady poruchových frekvencí, o kterých se nyní zmíním. 

K následujícímu výpočtu poruchových frekvencí nemůţeme vyuţít hodnoty 

uvedené v Tab. 5, protoţe naměřené otáčky elektromotoru nebyly 1485min
-1

, nýbrţ 

1500min
-1

. Z tohoto důvodu následující výpočty vycházejí z Tab. 8. 

 

Tab. 8 Počty zubů a otáčky ozubených kol řezného ramene kombajnu SL 300 

Ozubené kolo 
Počet 

zubů 

Modul 

[mm] 

otáčky ni pro i=36,1 

[min
-1

] 

z1 21 8,0 1500 

z2 34 8,0 926 

z3 21 8,0 1500 

z4 16 8,5 1500 

z5 31 8,5 774 

z6 30 8,5 800 

z7 31 8,5 774 

z8 30 8,5 800 

z9 26 8,5 923 

z10 22 8,0 923 

z11 (3x) 36 8,0 458 

z12 95 8,0 0 

z13 23 8,0 174 

z14 (4x) 24 8,0 127 

z15 73 8,0 0 

otáčky řezného kola (nA)= 41,6 

 

Poruchové frekvence čelních ozubených kol 

záběrová frekvence ozubení z1, z2, z3 

f123=z1·n1=z2·n2=z3·n3=21·25=34·15,44 = 21·25 = 525 Hz 

záběrová frekvence ozubení z4 aţ z9 

f4-9 = 400 Hz 

otáčkové frekvence ozubených kol 

fz1 = n1/60 = 1500/60 = 25Hz (rovno otáčkové frekvenci elektromotoru) 

fz2 = 15,44Hz 

fz3 = 25Hz 

fz4 = 25Hz 

fz5 = 12,9Hz 

fz6 = 13,33Hz 

fz7 = 12,9Hz 
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fz8 = 13,33Hz 

fz9 = 15,38Hz 

 

Poruchové frekvence planetových převodů 

Tab. 9 Poruchové frekvence planetových převodů obsažených v řezném rameni 

planetový převod ze 

směru toku krouticího 

momentu 

1. planetový převod 2. planetový převod 

počty zubů kol a 

 počet planet 

z1p=95 zubů, z2P=22 

zubů, z3P=36 zubů, 
n=3 

z1p=73 zubů, z2P=23 

zubů, z3P=24 zubů, 
n=4 

poruchové 

frekvence 

[Hz] 

f0 15,4 2,9 

f1 2,9 0,7 

f2 8,7 2,8 

f3 37,5 8,8 

f4 7,6 2,1 

f5 274,7 50,5 

f6 824,2 202,2 

f7 268,9 49,8 

 

poruchové frekvence loţisek 

Tab. 10 Poruchové frekvence ložisek obsažených v řezném rameni 

 Poruchové frekvence ložisek [Hz] 

typ ložiska FTF BSF BPFO BPFI 

válečkové loţisko 
NJ220E.M1.C3 

10,6 78,2 179,4 245,7 

válečkové loţisko 

NJ219E.M1.C3 
10,5 77,6 179,1 245,9 

válečkové loţisko 
NJ219E.M1.C3 

6,5 47,9 110,6 151,8 

válečkové loţisko 

NJ318E.M1.C3 
10,0 60,7 130,4 194,7 

válečkové loţisko 
NJ317E.M1.C3 

5,2 32,0 72,8 107,8 

válečkové loţisko 

NJ317E.M1.C3 
5,4 33,1 75,2 111,4 

válečkové loţisko 

NJ1936E.M1.C3-So 
- - - - 

válečkové loţisko 

NJ2310EM1AC3 
3,1 18,8 39,8 59,4 

válečkové loţisko 

NCF2888VC3 
1,4 27,3 81,0 90,1 

 

Poznámka: 

Loţiska, která slouţí k uloţení střiţné hřídele, jsou 16034-CH5 a N220-CH4 a 

loţiska slouţící k uloţení elektromotoru jsou AS - 6310-RS-P63 a NS - 6212-RS-P63. 
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Zde je třeba dodat, ţe poruchové frekvence těchto loţisek nejsou známy. Rovněţ je 

třeba také dodat, ţe jsme nebyli schopni určit loţiska na samotném konci převodovky a 

tudíţ ani její poruchové frekvence. Jedná se o loţiska satelitů a loţisko uloţení unášeče 

druhého planetového převodu. Dále musím upozornit, ţe do těchto míst, jsme nemohli 

přiloţit ţádný snímač vibrací z důvodu nepřístupného místa. Kolem této části 

převodovky se jiţ otáčí řezné kolo. 

 

 

Obr. 37 Umístění neidentifikovaných ložisek 
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7.2.3 První měření 

Pro lepší představu je nejpříhodnější uvést všechny naměřené efektivní hodnoty 

vibrací RMS spolu s grafy v jednotlivých měřících směrech. 

Tab. 11 Naměřené hodnoty RMS 

 

 vertikální směr horizontální směr axiální směr 

měřené 

body 

pravé 

rameno 

levé 

rameno 

pravé 

rameno 

levé 

rameno 

pravé 

rameno 

levé 

rameno 

R
M

S
 [

m
m

/s
] 

v
 p

á
sm

u
 

1
0
-1

0
0

0
 H

z 

1 0,94 1,23 0,61 1,41 0,54 0,78 

2 0,39 0,48 0,37 0,41 0,54 0,75 

3 0,67 0,68 - - 0,69 0,59 

4 0,68 0,68 - - 0,58 0,85 

5 0,86 1,12 0,48 0,68 0,55 0,88 

6 0,92 0,78 - - 0,70 1,0 

7 0,91 0,84 0,44 0,49 1,11 0,82 

8 0,95 0,65 1,02 0,77 1,38 1,33 

R
M

S
 [

g
] 

v
 p

á
sm

u
 5

0
0

-

2
5
6
0
0
 H

z 

1 0,88 0,94 0,74 1,0 0,46 0,71 

2 0,88 1,50 0,38 0,45 0,70 0,72 

3 0,77 1,20 - - 0,99 0,51 

4 0,73 1,31 - - 0,66 0,67 

5 1,31 1,92 0,53 0,72 0,68 0,85 

6 1,42 0,81 - - 1,0 1,31 

7 0,41 1,31 0,28 0,45 0,85 0,92 

8 0,27 0,24 0,32 0,23 0,25 0,39 

 

 

Obr. 38 Porovnání RMS rychlosti ramen v pásmu 10-1000 Hz ve vertikálním směru 
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Obr. 39 Porovnání RMS rychlosti ramen v pásmu 10-1000 Hz v horizontálním směru 

 

Obr. 40 Porovnání RMS rychlosti ramen v pásmu 10-1000 Hz v axiálním směru 

 

Při rozboru těchto naměřených hodnot lze usoudit, ţe obecně vibrace na ramenech 

dobývacího kombajnu nedosahují vysokých hodnot a na základě normy 

ČSN ISO 10816-3 spadá pravé rameno s nejvyšší hodnotou vibrací 1,3 mm/s do 

kategorie ´´A´´ a levé rameno s nejvyšší hodnotou vibrací 1,4 mm/s rovněţ do kategorie 

´´A´´.  Pokud bychom tyto vibrace charakterizovali, tak můţeme říci, ţe úroveň vibrací 

je ve všech směrech stejná, přičemţ ve směru vertikálním vibrace dosahovaly největších 

hodnot v bodě 1. V případě horizontálního směru je jasně vidět, ţe nejmenší vibrace 

jsou dosahovány ve střední části ramen a naopak největší vibrace na okrajích ramen, 

kde hodnoty byly aţ na úrovni 1,4 mm/s. Z pohledu axiálního směru mají vibrace 

stoupající charakter a to ve směru k řeznému nástroji, kde vibrace dosahovaly u obou 

ramen kolem 1,3mm/s. 

 

Dalším nástrojem analýzy vibrací byly také efektivní hodnoty vibrací RMS [g] ve 

frekvenčním pásmu 500-25600 Hz. Tyto hodnoty nám zejména slouţí k detekování 
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poškození ozubení a loţisek, neboť právě tyto vady se objevují ve vyšším frekvenčním 

pásmu. 

Opět pro přehlednost je vhodné zobrazit grafy těchto hodnot RMS v jednotlivých 

měřících směrech. 

 

Obr. 41 Porovnání RMS zrychlení ramen v pásmu 500-25600 Hz ve vertikálním směru 

 

Obr. 42 Porovnání RMS zrychlení ramen v pásmu 500-25600 Hz v horizontálním směru 

 

Obr. 43 Porovnání RMS zrychlení ramen v pásmu 500-25600 Hz v axiálním směru 

 

Pokud v tomto frekvenčním pásmu budeme vibrace charakterizovat, tak můţeme 

poznamenat, ţe velikost vibrací v horizontálním a axiálním směru je stejná, ovšem ve 
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směru vertikálním hodnoty vibrací dosahují nepatrně vyšších hodnot. Celkově však 

můţeme říci, ţe hodnoty vibrací jsou na levém rameni vyšší neţ na rameni pravém. 

 

Při analýze frekvenčních spekter se zjistilo, ţe typickými sloţkami ve většině 

spekter, jak na levém, tak i na pravém rameni kombajnu, je na frekvenci 25 Hz, 175 Hz 

a na jejich harmonických násobcích. Co se týče frekvence 25 Hz, tak můţeme říci, ţe 

tato frekvence má aţ 6 násobků. Samotná frekvence 25 Hz přísluší otáčkové frekvenci 

elektromotoru a ozubeným kolům z1, z3 a z4, které jsou rovněţ v blízkosti 

elektromotoru. Na základě velkého počtu vzniklých harmonických násobků této 

frekvence se usuzovalo, ţe se jedná o jisté mechanické uvolnění, ovšem bylo zapotřebí 

určit onen zdroj mechanického uvolnění. Vhledem k tomu, ţe ze záběrových frekvencí 

nelze vidět poškození předem zmíněných ozubení a porucha loţisek na těchto 

ozubeních taky není zjevná, tak se došlo k závěru, ţe moţné uvolnění je na straně 

elektromotoru. Konkrétně moţné uvolnění je na střiţné hřídeli, spojující elektromotor s 

prvním ozubeným kolem z1. Ovšem je třeba podotknout, ţe vibrace na těchto 

zmíněných frekvencí nedosahovaly velkých hodnot, tak můţeme říci, ţe se nejedná o 

ţádný problém. Samozřejmě bude výrazně záleţet na trendu vibrací na těchto 

frekvencích. Názorné spektrum k této problematice lze vidět na Obr. 44. 

 

Obr. 44 Frekvenční spektrum rychlosti z bodu 1 na levém rameni ve vertikálním směru  

 

Jak jiţ bylo řečeno, další typické sloţky téměř ve všech frekvenčních spektrech a 

opět, jak na levém, tak i na pravém rameni kombajnu, byly na 175 Hz a na jejich 

harmonických násobcích. Je třeba říci, ţe harmonických násobků této frekvence je celá 
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řada a dosahovaly aţ čísla 14. Dále co je typické, tak vibrace na těchto frekvencích byly 

poměrně velice malé, ovšem v oblasti vyšších frekvencí se vţdy jeden násobek ukázal 

jako zcela dominantní, coţ můţeme zřetelně vidět na Obr. 45. 

 

Obr. 45 Frekvenční spektrum zrychlení z bodu 2 na levém rameni ve vertikálního směru  

 

Z prvního předpokladu jsem usuzoval, ţe tyto frekvence nemají nic společného s 

rameny kombajnu a ţe naopak zdroj, který generuje tyto frekvence, není součástí 

řezného ramene. Tato teorie byla navíc podepřená tím, ţe se zmíněná frekvence 175 Hz 

neshoduje s ţádnou, dříve stanovenou, poruchovou (budící) frekvencí a také tím, ţe tyto 

frekvence, zvlášť dominatní násobek ve vysokofrekvenční oblasti, se objevovaly ve 

všech měřících směrech a na obou řezných ramenech najednou. Avšak po jisté úvaze se 

zjistilo, ţe zdroj těchto vibrací by musel být zdrojem velice významným, aby se 

přenesly aţ na samotná ramena. Rovněţ také nebylo jisté, který zdroj by to mohl být,  

navíc v době měření byl pohon pojezdu vypnutý. Poté se došlo k myšlence, ţe zdrojem 

těchto vibrací je samotné konstrukční řešení stříţného hřídele. Střiţný hřídel obsahuje 

totiţ celkem 7 opěrných bodů, které lze vidět na Obr. 46. 
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Obr. 46 Opěrné body střižného hřídele 

 

A právě těchto 7 opěrných bodů způsobí, ţe namodulují otáčkovou frekvenci 

25 Hz, tak ţe vzniká frekvence 175 Hz. To je totiţ dáno součinem 25 x 7 = 175 Hz. 

Tato frekvence má pak své harmonické násobky, přičemţ dominantní násobek ve 

vyšších frekvencích má za následek jistá rezonance.  

V rámci analýzy vibrací zrychlení ve frekvenčních spektrech 10-25600 Hz jsme se 

dále zaměřili na poruchy loţisek, kde jsme hledali vlastní frekvence komponent loţisek, 

které se objevují ve frekvenční oblasti 500-2000 Hz. Zde v krátkosti můţeme říci, ţe 

jsme ţádné frekvence, které by tomu odpovídaly, nenašli. 

 

Poslední pouţitou metodou k analýze vibrací je obálková metoda, která je, s 

vyuţitím znalosti poruchových frekvencí, cenným nástrojem k identifikaci poţkození 

loţisek. Při rozboru všech spekter této metody se zjistilo, ţe se zde neobjevují ţádné 

poruchové frekvence. Tato frekvenční spektra obálkové metody sice vykazovala řadu 

různých dominantních špiček, vznichţ se i dokonce některé objevovaly na frekvencích 

poruch loţisek, jako je například amplituda na frekvenci 33 Hz, coţ mohlo znamenat 

poruchu na valivém tělisku (BSF) loţiska NJ317E.M1.C3 (Obr. 47). Avšak ani to 

nestačilo k rozhodnutí o těchto loţiskových poruchách. Důvodem byla řada různých 

nesrovnalostí, jako je to, ţe se ani v jednom případě neobjevily ţádné harmonické 

násobky těchto podezřelých frekvencích a ani ţádná postranní pásma kolem těchto 

frekvencí. Dalším důvodem bylo i to, ţe některé frekvence se objevovaly podezřele na 

všech měřených místech nebo byly nejvíce dominantní právě v těch místech, kde by být 
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neměly. A ačkoliv se bohuţel předbíhá, tak je nutné řící, ţe v dalších měřeních tyto 

různé podezřelé frekvence úplně zanikly, coţ je pak následně s existencí poruchových 

loţisek neslučitelné. Následně se pak pro samotnou zajímavost jedná se vší 

pravděpodobností o frekvenci která je způsobena hydraulikou. 

 

Obr. 47 Frekvenční spektrum obálkové metody z bodu 5 na pravém rameni ve 

vertikálním směru 

7.2.4 Ostatní měření 

Tak jak bylo na úvodu celé kapitoly popsáno, tak první měření slouţilo k 

detekování a popsání vzniklých a vznikajících poruch a zvláštností vzniklých v daných 

měřených strojích. Ovšem další prováděná měření nám pak slouţila ke zjišťování 

vývoje onoho technického stavu. 

Vzhledem k velkému rozsahu měření, bylo získáno velké mnoţství naměřených 

dat. A z této skutečnosti bude celý výčet naměřených dat a trendů všech měřených 

strojů zobrazen v samotné příloze, přičemţ v těchto kapitolách budou zobrazeny ty 

hodnoty a trendy, které nám budou slouţit k pochopení daného výkladu. 

V rámci sledování vývoje pravého a levého ramene můţeme řící následující. Pokud 

budeme hovořit o efektivních hodnotách RMS ve frekvenčním pásmu 10-1000 Hz, tak 

můţeme dojít k tomu, ţe u obou ramen dochází k mírnému vývoji vibrací, který má 

zvyšující se charakter. Ovšem tento vývoj je tak zanedbatelný, ţe nemůţeme hovořit o 

ţádných problémech. Dále můţeme také dodat, ţe při šetření frekvenčních spekter v 

daném rozsahu frekvencí jsme nezpozorovali ţádné nové netypické sloţky a ani ţádné 

význačné změny, které by inicializovaly vznik něčeho nového, v porovnání s prvním 

měřením. Tak jako v prvním měření, tak i v ostatních měření byly typickými sloţkami 

ve všech spekter na frekvencích 25 Hz a 175 Hz a na jejich násobcích, přičemţ velikost 
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těchto sloţek je ve všech měřeních srovnatelná. Jenom pro doplnění bych se zmínil, ţe 

velikosti vibrací v tomto pásmu byly také srovnatelné z hlediska porovnání pravého a 

levého ramena. Jako ukázku vývoje vibrací na obou ramenech můţeme vidět na Obr. 48 

a Obr. 49. 

 

Obr. 48 Vývoj vibrací rychlosti v pásmu 10-1000Hz na pravém rameni, axiální směr 

 

Obr. 49 Vývoj vibrací rychlosti v pásmu 10-1000Hz na levém rameni, axiální směr 

 

Opět jen pro názornost můţete vidět vývoj vibrací na frekvenci 25 Hz, 175 Hz a 

jejích násobků na Obr. 50 a Obr. 51 
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Obr. 50 Vývoj vibrací rychlosti na frekvenci 25 Hz a jejich násobcích na levém rameni 

ve vertikálním směru 

 

Obr. 51 Vývoj vibrací rychlosti na frekvenci 175 Hz a jejich násobcích na levém rameni 

ve vertikálním směru 

Ovšem pokud budeme hovořit o vibracích ve vyšších oblastí frekvencí, tak zde jiţ 

můţeme hovořit o tom, ţe trend vibrací na pravém rameni poměrně narůstá, zejména 

v porovnání s ramenem levým, o němţ můţeme řící, ţe jeho stav ve vysokofrekvenční 

oblasti je takřka neměnný. Jako ukázku vývoje vibrací na obou ramenech můţeme vidět 

na Obr. 52 a Obr. 53. Velikosti vibrací na pravém rameni původně dosahovaly hodnot 

v průměru 0,70 g, kdeţto s postupným měřením se velikost vibrací dostala aţ do 

hodnot, jejiţ průměr dosahoval 1,34 g. Čili ve výsledku můţe hovořit o dvojnásobném 

zvýšení vibrací ve vyšších oblastí frekvencí v intervalu 4 měsíců. Ovšem i tyto hodnoty 

nejsou dostatečně vysoké, abychom mohli hovořit opět o problémech. Při pohledu na 

frekvenční spektra nemůţeme říci, ţe by se zde objevovaly vady. Ovšem co bylo ve 

frekvenčních spektrech zjevné, tak bylo to, ţe největší vliv na vzrůstající vibrace má 
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sloţka na frekvenci 175 Hz a zejména však její násobky ve vyšší oblasti frekvencí. 

Tento vliv můţeme vidět na Obr. 54. Dle mého názoru to můţe být způsobené pomalým 

zhoršujícím se stavem dříve zmiňované střiţné hřídele, zejména však jeho opěrných 

bodů, které představují loţiska a přenos sil od ozubeného kola z1. Ovšem chtěl bych 

také zde uvést, ţe spektra obálkové metody v oblasti střiţné hřídele nevykazovaly ţádné 

špičky, coţ nám poukazuje, ţe loţiska nejsou poškozená. Při pohledu na časové 

záznamy vibrací v oblasti 500 – 25600 Hz jsme rovněţ neobjevili zjevnou poruchu 

loţisek. Ovšem i zde lze jasně zpozorovat zjevný nárůst vibrací (tento záznam je zde 

opět dle mého názoru ovlivněn násobky frekvence 175 Hz). Tento nárůst můţeme jasně 

zpozorovat na Obr. 55. A jako k poslednímu můţeme řící, ţe záběrové frekvence 

ozubení jsou srovnatelné s prvním měřením, čili nedochází k jejim nárustům. A tak i 

zde můţeme s jistotou říci, ţe technický stav ozubení je v pořádku. Dále bych zde 

doplnil, ţe spektra obálkové metody nevykazovaly v ţádném místě netypické špičky, 

takţe můţeme dojít k závěru, ţe jak identifikovatelná, taki neidentifikovaná loţiska v 

celém rameni jsou v pořádku. K uzavření tohoto výkladu bych ještě zdůraznil, ţe na 

základě vibrodiagnostiky můţeme říci, ţe sice dochází ke zhoršování technického stavu, 

nikoliv však na takové úrovni, abychom z toho měli vyvádět důsledky. 

 

Obr. 52 Vývoj vibrací zrychlení v pásmu 500-25600 Hz na pravém rameni, vertikální 

směr 
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Obr. 53 Vývoj vibrací zrychlení v pásmu 500-25600 Hz na levém rameni, vertikální 

směr 

 

Obr. 54 Vývoj vibrací zrychlení na frekvenci 175 Hz a jejich násobcích na pravém 

rameni v bodě 2 ve vertikálním směru 

 

Obr. 55 Vývoj vibrací na časovém záznamu 500-25600 Hz na pravém rameni v bodě 2 

ve vertikálním směru 
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7.3 DRTIČ DF 09-12-P5 LEVÝ 

Měření je zde komplexně pojato na celý drtič jako takový, čili na pohonnou 

jednotku a na drtící buben. 

7.3.1 Měřící body 

 

Obr. 56 Rozložení měřících bodů na drtiči DF 09-12-P5 

7.3.2 Poruchové frekvence 

otáčková frekvence elektromotoru a malé řemenice 

 f1 = n1/60 = 1500/60 = 25 Hz 

otáčková frekvence drtícího bubnu a velké řemenice 

 f2 = n2/60 = 475/60 = 7,91 Hz 

řemenová frekvence fřem 

 hodnoty pouţité v tomto vztahu jsou z kapitoly 5.2.7 

 

 

poruchová frekvence loţisek 23134 KM C3 

poruchové frekvence loţiska jsou stanoveny pro frekvenci otáčení bubnu 7,91 Hz 

FTF = 3,488 Hz 

BSF = 32,217 Hz 
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BPFO = 76,672 Hz 

BPFI = 97,372 Hz 

7.3.3 První měření 

Z hlediska principu činnosti drtiče a jeho povahy při této činnosti jsem usoudil, ţe 

hodnocení RMS v pásmu 10-1000 Hz podle normy ČSN ISO 10 816-3 nemá příliš 

velkou vypovídací hodnotu. Hlavními důvody byly, ţe se jedná o pomaluběţný stroj. 

Díky tomu samotná otáčková frekvence drtícího bubnu a tím i velké řemenice je 

7,91 Hz a samotná řemenová frekvence se objevuje na 5,23 Hz. Tím je pak jasné, ţe 

hodnoty RMS vůbec nezahrnují, pro tento stroj, důleţité frekvence. V hodnotách RMS 

jsou zahrnuty pouze jejich násobky, které jsou poměrně nízké oproti frekvencím 

budícím, a otáčková frekvence elektromotoru (tím i malé řemenice) 25 Hz. Navíc jiţ ze 

samotné povahy drtiče je jasné, ţe pokud by otáčková frekvence drtícího bubnu leţela 

ve zmíněném pásmu 10 - 1000 Hz, tak stroj nám bude vykazovat vţdy velkou 

nevyváţenost na drtícím bubnu, coţ by nás z hlediska hodnocení podle normy 

ČSN ISO 10816-3 dostávalo hned do horších provozních kategorií a to by bylo opět 

neţádoucí z hlediska hodnocení vibrací tohoto drtiče. 

Na základě toho se zde nebudu zaměřovat na hodnocení stroje jako celku, nýbrţ se 

budu snaţit analyzovat jednotlivé dílčí problémy za pomocí ostatních metod 

vibrodiagnostiky. 

V rámci sledování charakteristických frekvencí ve frekvenčním spektru se zjistilo 

následující. Tak jak se předpokládalo, nejvíce dominantní sloţkou ve všech spektrech 

byla otáčková frekvence drtícího bubnu (velké řemenice) na 7,91 Hz. Jako příklad 

uvádím frekvenční spektrum, které je na Obr. 57. Tato frekvence byla dominantní i v 

místě pohonu drtiče. I tato skutečnost se dala předpokládat, neboť pohon byl uloţený 

přímo na samotném drtiči a tudíţ docházelo k přímému přenosu na něj. Je jasné, ţe tuto 

vibraci má zejména na starosti samotný drtící buben, kde jak jiţ bylo naznačeno, z 

hlediska principu činnosti se zde nelze vyvarovat ani větší nevyváţenosti. Samozřejmě 

k této nevyváţenosti můţe přispět i samotná velká řemenice, ovšem tuto moţnost v 

daných podmínkách nelze ověřit (bylo by zapotřebí změřit fáze vibrací). Obecně však 

můţeme říci, ţe vibrace na této frekvenci jsou ještě přípustné. Nutno ale poznamenat, ţe 

tyto vibrace nejvíce dosahovaly ve směru axiálním, coţ můţeme vidět na následující 

tabulce. To s sebou přináší otázku o moţnosti nesouososti řemenic či řemene, ale 

osobně bych se přikláněl, ţe tyto vibrace má stále za následek nevyváţenost drtícího 

bubnu. Dále bych se chtěl, jiţ pro doplnění, zmínit, ţe tato frekvence měla maximálně 
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dva harmonické násobky, přičemţ vibrace na těchto frekvencích jiţ byly podstatně 

menší a nepřesáhly hodnotu 0,5 mm/s. 

Tab. 12 Naměřené hodnoty vibrací na frekvenci 7,91 Hz 

 naměřené hodnoty [mm/s] na frekvenci 7,91 Hz 

měřené 

body 
vertikální směr horizontální směr axiální směr 

1 2,9 3,0 5,2 

2 1,3 3,3 5,2 

3 3,0 2,4 4,3 

4 2,4 1,7 3,7 

 

 

Obr. 57 Frekvenční spektrum rychlosti z bodu 3 na drtiči ve vertikálním směru  

Z pohledu otáčkové frekvence elektromotoru je vidět, ţe na této frekvenci byly 

hodnoty výrazně menší v porovnání s otáčkovou frekvencí drtícího bubnu. Otáčková 

frekvence elektromotoru nepřesáhla hodnotu 0,8 mm/s. Z toho můţeme i usoudit, ţe na 

elektromotoru a malé řemenici se neobjevují velké nevyváţenosti. Dokonce v ţádném 

frekvenčním spektru nebyly spatřeny ani násobky této frekvence. Toto tvrzení můţeme 

vidět i na Obr. 58. 

 

Obr. 58 Frekvenční spektrum rychlosti z bodu 2 na drtiči ve vertikálním směru  

otáčková frekvence drtícího bubnu 

2. násobek otáčková frekvence drtícího bubnu 

3. násobek otáčková frekvence drtícího bubnu 

otáčková frekvence elektromotoru 

řemenová frekvence 

2. násobek řemenové frekvence 

2. násobek řemenové frekvence 

řemenová frekvence 
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Poslední rozbor frekvenčních spekter v nízkofrekvenční oblasti byl věnován 

analýze řemenové frekvenci. Jak lze spatřit na Obr. 57 a Obr. 58, tak řemenová 

frekvence byla spatřena na 5 Hz, kde dosahovala velice malých hodnot. Tato frekvence 

měla i své harmonické násobky, které byly rovněţ velice malé. Z toho můţeme usoudit, 

ţe v tomto případě nejsou řemeny opotřebené, ani volné či nepřizpůsobené. 

 

Z analýzy frekvenčních spekter ve vysokofrekvenční oblasti a frekvenčních spekter 

z obálkové metody se nezjistila ţádná vada loţisek. V těchto spektrech nebyly spatřeny 

ţádné poruchové frekvence loţisek a ani vlastní frekvence komponent loţisek. Jako 

příklad uvádím Obr. 59 a Obr. 60. 

 

Obr. 59 Frekvenční spektrum zrychlení z bodu 2 na drtiči ve vertikálním směru 

 

 

Obr. 60 Frekvenční spektrum z obálkové metody z bodu 2 na drtiči ve vertikálním směru 

7.3.4 Ostatní měření 

Jak jiţ bylo řečeno, vhledem k principu činnosti stroje, je zde dle mého názoru 

vyuţití hodnot RMS v pásmu 10 - 1000 Hz nepříliš vhodné a průkazné dle hodnocení 

pomocí normy ČSN ISO 10816-3. Důvod byl popsán na začátku kapitoly 7.3.3. 

Z hlediska analýzy frekvenčních spekter v ostatních měřeních v této oblasti 

frekvencí můţeme říci, ţe v rámci porovnání s prvním měřením nedošlo k ţádné změně 

kromě otáčkové frekvence drtícího bubnu, zde totiţ byla téměř vţdy jiná naměřená 
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velikost. Ovšem s touto skutečností se dalo počítat. Čili u frekvencí jako řemenová 

frekvence a její násobky, otáčková frekvence elektromotoru a její násobky nedošlo k 

ţádnému růstu amplitud během všech prováděných měření a spíše naopak, všechny 

špičky u dříve zmíněných frekvencí jsou velikostně srovnatelné. Navíc v ţádném 

frekvenčním spektru se neobjevily ţádné nové netypické sloţky. Tento vývoj vibrací 

můţeme vidět na Obr. 61, Obr. 62, Obr. 63. 

 

Obr. 61 Vývoj vibrací rychlosti na řemenové frekvenci drtiče v bodě 2 ve vertikálním 

směru 

 

Obr. 62 Vývoj vibrací rychlosti na otáčkové frekvenci drtícího bubnu drtiče v bodě 2 ve 

vertikálním směru 

 

řemenová frekvence, 5 Hz 

otáčková frekvence drtícího 

bubnu a velké řemenice 

otáčková frekvence elektromotoru a 

malé řemenice 
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Obr. 63 Vývoj vibrací rychlosti na otáčkové frekvenci elektromotoru drtiče v bodě 2 ve 

vertikálním směru 

Tento drtič rovněţ nic nevykazoval ani ve frekvenčních spektrech v pásmu              

10 - 25600 Hz, ani ve spektrech obálkové metody a ani v časových záznamech vibrací. 

To lze jasně zpozorovat na vybraných příkladech na Obr. 64, Obr. 65, Obr. 66. 

Následně můţeme uzavřít tuto problematiku tím, ţe technický stav drtiče je dle mého 

názoru dobrý a v intervalu 4 měsíců nedošlo takřka k ţádné změně tohoto technického 

stavu. 

 

Obr. 64 Vývoj vibrací ve spektru obálkové metodě drtiče v bodě 2 ve vertikálním směru 
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Obr. 65 Vývoj vibrací zrychlení ve frekvenčním spektru v pásmu 500 – 25600 Hz drtiče 

v bodě 2 ve vertikálním směru 

 

 

Obr. 66 Vývoj vibrací v časovém záznamu v pásmu 500 – 25600 Hz drtiče v bodě 2 ve 

vertikálním směru 

7.4 POHON PODPORUBOVÉHO HŘEBLOVÉHO DOPRAVNÍKU GROT 850 

Měření je zaměřeno na celý pohon, čili na asynchronní elektromotor o výkonu 

P=400 kW, pruţnou spojku a převodovku. Je třeba podotknout, ţe souosost 

elektromotoru a převodovky je zajištěna jiţ samotnou montáţí, neboť všechny prvky se 

připevňují pomocí přírub a tudíţ následně můţeme nesouosost jiţ vyloučit. 
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7.4.1 Měřící body 

 

Obr. 67 Rozložení měřících bodů na pohonu podporubového dopravníku při analýze 

poruch pohonu 

 

 

Obr. 68 Rozložení měřících bodů na pohonu podporubového dopravníku při klasifikaci 

pohonu 

Poznámka: 

Z hlediska celkové charakteristiky RMS vibrací pohonu podporubového 

dopravníku je zapotřebí si ujednotit měřící směry, tak jak je to vyobrazeno na Obr. 68. 

Při analýze jednotlivých poruch pohonu budou měřící směry stanoveny tak jako je to 

znázorněno na Obr. 67, kdy měřící směry budou vztaţeny k osám rotace jednotlivých 

částí pohonu. 

7.4.2 Poruchové frekvence 

I tento konstrukční celek můţeme hodnotit stejně, jako rameno dobývacího 

kombajnu, jako sloţitý z hlediska počtu a posuzování jeho poruchových frekvencí a to 

zvlášť díky převodovce 25KP, jejichţ kinematické schéma můţeme shlédnout na 

Obr. 26. K následujícímu výpočtu poruchových frekvencí vyuţíváme tabulku Tab. 7. 
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otáčková frekvence elektromotoru 

fM = nM/60 = 1500/60 = 25Hz 

 nM = otáčky elektromotoru  [min
-1

] 

poruchové frekvence kuţelového převodu 

otáčkové frekvence hřídelí kuţelových ozubených kol 

fz1 = n1/60 = 1500/60 = 25 Hz (rovno otáčkové frekvenci elektromotoru) 

fz2 = 15,28 Hz 

záběrová frekvence f12 

f12 = z1·n1 = z2·n2 = 22·25 = 15,27·36 = 550 Hz 

Poruchové frekvence planetových převodů 

Tab. 13 Poruchové frekvence planetových převodů obsažených v převodovce 25 KP 

planetový převod ze 

směru toku krouticího 

momentu 

1. planetový převod 2. planetový převod 

počty zubů kol a 

počet planet 

z1p=81 zubů, z2P=36 

zubů, z3P=22 zubů, 

n=3 

z1p=73 zubů, z2P=17 

zubů, z3P=28 zubů, 

n=3 

poruchové 

frekvence 

[Hz] 

f0 15,3 4,7 

f1 4,7 0,9 

f2 14,1 2,7 

f3 31,7 11,4 

f4 17,3 2,3 

f5 380,8 64,8 

f6 neplatí 194,4 

f7 nemá význam 63,9 

 

Poznámka: 

Důvod, proč u 1. planetového převodu nemůţe vzniknout poruchová frekvence f6 

je ten, ţe počet zubů korunového kola je dělitelný počtem planet (výsledkem je celé 

číslo). Tím je zajištěna podmínka, ţe bude docházet k současnému kontaktu, čili záběru, 

zubů všech planet se zuby korunového kola a tím i centrálního kola. Od toho se pak 

následně odvíjí i frekvence f7, která zde nemá význam z toho důvodu, protoţe při 

výpočtu by nám vyšel výsledek, který je shodný s frekvencí f5 a tudíţ by tuto vadu 

nebylo moţno detekovat. 
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Poruchové frekvence loţisek 

Tab. 14 Poruchové frekvence ložisek obsažených v převodovce 25 KP 

 Poruchové frekvence ložisek [Hz] 

typ ložiska FTF BSF BPFO BPFI 

kuţelové loţisko 

32224/DF 
10,8 85,5 194,1 256 

soudečkové loţisko 

22324CC 
10,3 66,5 154,2 220,8 

soudečkové loţisko 

22213EC3 
7,3 52,8 131,1 180,4 

kuţelové loţisko 

32036X 
6,9 72,9 199,4 243,7 

kuţelové loţisko 

32032X 
6,9 79,3 215,1 258,5 

válečkové loţisko 

SL182948 
- - - - 

soudečkové loţisko 

22316EC3 
0,9 5,8 14,1 20,6 

soudečkové loţisko 

23956 
0,4 6,3 15,3 17,6 

7.4.3 První měření 

Tab. 15 Naměřené hodnoty RMS 

 RMS [mm/s] v pásmu 10-1000 Hz 

měřené 

body 

vertikální 

směr 

horizontální 

směr 

axiální 

směr 

1 11 5,7 2,3 

2 5,6 2,4 1,8 

3 4,9 1,1 1,6 

4 7,8 1,1 4,1 

5 7,6 2 1,1 

6 5,5 1,7 1,3 

7 3,4 2,1 1,5 

8 2,9 1,7 1,2 

 

 

Obr. 69 Porovnání RMS rychlosti v pásmu 10-1000 Hz ve všech směrech 
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V rámci charakteristiky těchto naměřených hodnot lze hned zpozorovat, ţe vibrace 

ve všech směrech mají podobnou závislost. Tou závislostí je, ţe největší vibrace v 

těchto směrech jsou dosahovány v bodech 1 a 4, čili v místě konce elektromotoru a také 

v místě převodovky v blízkosti příruby na straně tělesa spojky. Výjimkou je pouze směr 

horizontální, kde největší vibrace dosahovaly pouze v místě elektromotoru. Pokud 

bychom měli rozlišit jednotlivé měřící směry, tak lze opět jasně zpozorovat, ţe 

největších vibrací je dosahováno ve vertikálním směru a naopak nejmenších vibrací ve 

směru axiálním. 

Pohon podporubového dopravníku klasifikujeme na základě normy 

ČSN ISO 10816-3 do kategorie ´´D´´, čili do nepřípustného stavu, neboť na tomto 

pohonu byla naměřena hodnota 11 mm/s. Avšak na základě dalšího rozboru zjistíme, ţe 

se nejedná o ryze technickou vadu pohonu, která způsobuje takto vysoké vibrace. Při 

rozboru frekvenčních spekter ve frekvenčním pásmu 10 - 1000 Hz se zjistilo, ţe nejvíce 

dominantní sloţkou je špička na nezvyklé frekvenci 10,75 Hz. Dále se objevovala i 

amplituda na 16 Hz, avšak nedosahovala jiţ takové velikosti jako předešlá frekvence 

10,75 Hz. A právě tyto amplitudy na těchto frekvencích výrazně ovlivňovaly hodnoty 

RMS. Z analýzy spekter v pásmu 10-1000 Hz nebyla vidět ţádná souvislost mezi těmito 

frekvencemi, avšak při rozboru frekvenčních spekter v rozsahu 1-12800 Hz bylo jasně 

zřetelné, ţe v nízkých frekvencích ještě figurovala další sloţka a to na frekvenci 5,3 Hz. 

Z toho je pak následně jasně vidět, ţe vysoké frekvence 10,75 Hz a 16 Hz jsou násobky 

této niţší frekvence 5,3 Hz. Dále je třeba říci, ţe tyto frekvence se objevovaly na všech 

měřených bodech a ve všech měřících směrech. Z poslechu a z pozorování tohoto 

pohonu v chodu se pak následně zjistilo, ţe tyto frekvence jsou s největší 

pravděpodobností generovány od poháněného bubnu a hřeblového pásu, které spolu 

zabírají. A právě tyto vibrace jsou následně silně přenášeny na onen pohon 

podporubového dopravníku. Názornou ukázku o existenci těchto vysokých vibrací 

uvádím na Obr. 70. 
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Obr. 70 frekvenční spektrum rychlosti z bodu 1 pohonu dopravníku ve vertikálním 

směru 

Z hlediska hodnocení prvopočátečního poškození loţisek a ozubení se zprvu 

vyuţily hodnoty RMS [g] v pásmu 500-25600 Hz, které můţeme vidět v následující 

tabulce.  

Tab. 16 naměřené hodnoty RMS v pásmu 500-25600 Hz 

 RMS [mm/s] v pásmu 500-25600 Hz 

měřené 

body 

vertikální 

směr 

horizontální 

směr 

axiální 

směr 

1 0,42 0,29 0,36 

2 0,44 0,60 1,29 

3 0,54 0,61 1,51 

4 0,97 0,49 0,93 

5 0,60 0,79 0,65 

6 1,0 0,83 0,65 

7 0,47 0,45 0,47 

8 0,44 0,52 0,61 

 

 

Obr. 71 Porovnání RMS zrychlení v pásmu 500-25600 Hz ve všech směrech 
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Na Obr. 71 lze vidět, ţe vibrace ve všech směrech byly takřka vyrovnané aţ na 

výjimku dvou bodů v axiálním směru (bod 2 a 3), kde vibrace dosáhly aţ 1,5 g. Ovšem 

při pohledu na frekvenční spektra ve vysokofrekvenční oblasti můţeme vidět, ţe se zde 

neobjevují ţádné problémy. Rovněţ se zde neobjevují ani ţádné vlastní frekvence 

komponent loţisek. Největší vyobrazené špičky jsou dány od násobku záběrových 

frekvencí kuţelového převodu a 1. planetového převodu. Jako příklad uvádím Obr. 72 a 

Obr. 73. Ovšem i k nim můţeme říci, ţe dosahují poměrně malých hodnot. 

 

Obr. 72 Frekvenční spektrum zrychlení z bodu 2 pohonu dopravníku v horitontálním 

směru, zobrazení harmonických násobku záběrové frekvence 1. planetového kola 

(380 Hz) 

 

Obr. 73 Frekvenční spektrum zrychlení z bodu 2 pohonu dopravníku v horizontálním 

směru, zobrazení harmonických násobku záběrové frekvence kuželového převodu 

(550 Hz) 
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V dalším šetření frekvenčních spekter se zjistila jistá zvláštnost okolo 1. 

planetového a kuţelového převodu. K jejímu pochopení je třeba si připomenout 

charakteristické frekvence právě těchto převodů, které lze vidět v kapitole 8.4.2. 

 

Obr. 74 Frekvenční spektrum rychlosti z bodu 4 na pohonu dopravníku v axiálním 

směru 

Na Obr. 74 lze jasně vidět záběrovou frekvenci kuţelového převodu na necelých 

550 Hz, která dosahuje poměrně vyšší hodnoty 0,7 mm/s. Obecně bychom počítali s 

tím, ţe na této záběrové frekvenci nalezneme postranní pásma, jejichţ odstup bude 

roven pouze otáčkové frekvencí některých z ozubených kol tohoto kuţelového převodu, 

tedy 25 Hz nebo 15,28 Hz. Ovšem, jak je patrné z Obr. 74, lze vidět, ţe na této záběrové 

frekvenci vidíme trochu jinou skutečnost. Na této záběrové frekvenci vidíme totiţ tři 

postranní pásmá, jednak s odstupem 25 Hz a 15,28 Hz, ale také i s odtupem 5,3 Hz. Čili 

jinak řečeno, na tomto obrázku krom nejdominantnější záběrové frekvence kuţelového 

převodu na 550 Hz vidíme méně dominantní sloţky na přibliţně 500 Hz, 525 Hz, 

575 Hz a 600 Hz, coţ dle mého názoru je pravé postranní pásmo záběrové frekvence 

ozubení, jehoţ odstup je dán 25 Hz (červené označení). A dále pak zde vidíme menší 

postranní pásma (zelené značení) ke kaţdé dříve zmínené spičce, tedy k záběrové 

frekvenci a k jejímu pravému postrannímu pásmu s odstupem 25 Hz. Odstup těchto 

postranních pásem je pak 5,3 Hz. Vzhledem k tomu, ţe s touto frekvenci jsme se jiţ 

setkali, tak lze s nejvyšší pravděpodobností usoudit, ţe tyto postranní pásma má za 

následek opět záběr pohaněcího bubnu o hřeblový pás. Navíc tato myšlenka je 

podepřena tím, ţe zde není ţádný zdroj, který by generoval sloţku na této frekvenci a 

navíc je jasné, ţe tyto rázy na bubnu se musí i nutně objevit na ozubených kolech, 

jakoţto ústrojí, které má přímé spojení s tímto bubnem. Jen pro doplnění, postranní 

15,3 Hz 15,3 Hz 
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pásmo záběrové frekvence s odstupem 15,28 Hz je nejméně dominantní a v Obr. 74 je 

označen světle modře. Z důvodu přehlednosti se jí jiţ ovšem nebudeme věnovat. 

Tento celý popsaný jev je poměrně patrný i na následujícím obrázku Obr. 75. 

 

Obr. 75 Frekvenční spektrum rychlosti z bodu 4 na pohonu dopravníku v horizontálním 

směru 

Dále při rozboru frekvenčních spekter byla nalezena další záběrová frekvence a to 

konkrétně základní záběrová frekvence f5 1. planetového převodu (Obr. 76). Ta byla 

nalezena v měřeném bodě 4 a 5, čili v blízkostí právě tohoto planetového převodu. 

 

Obr. 76 Frekvenční spektrum rychlosti z bodu 4 na pohonu dopravníku v axiálním 

směru 

A zde je opět velkou zvláštností to, ţe i na této záběrové frekvenci se objevují 

stejné jevy jako na záběrové frekvenci kuţelového převodu. Jediným moţným 

vysvětlením je samotná konstrukce této převodovky 25KP, kdy výstupní část 

kuţelového převodu je prakticky součástí centrálního kola 1. planetového převodu a tím 

je zde moţný přímý vliv těchto dvou převodů na sebe.  
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Ovšem v obou dvou případech můţeme zatím s jistotou říci, ţe se nejedná o ţádné 

poškození. Sice záběrová frekvence kuţelového převodu má vyšší charakter, nicméně 

postranní pásma jsou malá a úzká, coţ je pro nás prioritní z hlediska analýzy poškození 

ozubení. 

K uzavření této kapitoly bych chtěl ještě dodat, ţe obálková metoda neodhalila 

ţádné poškození loţisek. Opět nešly vidět ţádné netypické sloţky.  

7.4.4 Ostatní měření 

Vzhledem k principu činnosti pohonu podporubového dopravníku, kdy hnací buben 

svými zuby posouvá hřeblový pás, dochází k tomu, ţe daný hřeblový pás naráţí na 

samotný buben. To nám následně generuje velké vibrace na 5,3 Hz, 10,75 Hz a na 

16 Hz. A vzhledem k povaze měření, kdy se měřil pohon podporubového dopravníku 

právě v době, kdy na hřeblovém dopravníku nebylo uhlí, docházelo k tomu, ţe hřeblový 

pás nebyl plně napnut, čímţ tento jev byl pak ještě výraznější. Na základě této 

skutečnosti docházelo k velkému ovlivnění hodnot RMS v pásmu 10 - 1000 Hz. 

Z tohoto důvodu hodnoty RMS v tomto zmíněném pásmu nemůţeme vyuţít k analýze 

technického stavu pohonu podporubového dopravníku a uţ vůbec jej nemůţeme 

hodnotit dle normy ČSN ISO 10816-3. 

Analýza frekvenčních spekter ve frekvenční oblasti 10 - 1000 Hz je jiţ vyuţitelná, 

protoţe zde jsme schopni rozlišit jednotlivé děje objevující se v pohonu dopravníku. Při 

analýze těchto frekvenčních spekter jsme došli k závěru, ţe ţádná spektra při ţádném 

měření nepoukazují na ţádná poškození. Objevující se záběrové frekvence jsou 

poměrně malé, bez ţádných velkých postranních pásem. Další typickou sloţkou kromě 

frekvence záběru poháněcího bubnu o hřeblový pás a jejich násobků je sloţka na 

otáčkové frekvenci 25 Hz, která přísluší elektromotoru a hřídeli kuţelového ozubeného 

kola z1. Rovněţ i zde můţeme říci, ţe samotná špička dosahovala poměrně nízkých 

hodnot a nepřesáhla hodnotu 1 mm/s. Navíc neměla ani ţádné harmonické násobky. Vše 

je jasně zřetelné na příkladech, které jsou uvedeny na Obr. 77, Obr. 78, Obr. 79. 
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Obr. 77 Vývoj vibrací rychlosti ve frekvenční oblasti 0 – 200 Hz na pohonu 

podporubového dopravníku v bodě 2 ve vertikálním směru  

 

Obr. 78 Vývoj záběrové frekvence na 550 Hz podporubového dopravníku v bodě 5 v 

horizontálním směru  

 

 

Obr. 79 Vývoj záběrové frekvence na 380 Hz podporubového dopravníku v bodě 5 v 

horizontálním směru  

otáčková frekvence elektromotoru a hřídele prvního 

ozubeného kola z1, frekvence 25 Hz 

2. násobek frekvence záběru zubů hnacího bubnu a 

hřeblový pás 
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V rámci hodnocení efektivních hodnot vibrací RMS ve frekvenční oblasti           

500 - 25600 Hz můţeme říct, ţe vibrace jsou během všech měření vyrovnané a to aţ na 

bod 4 ve vertikálním směru a na bod 6 ve směru axiálním. V těchto bodech ve 

zmíněných směrech docházelo k nárůstu hodnot vibrací (viz. Obr. 80 a Obr. 81). 

Ovšem při pohledu na frekvenční spektra ve vysokofrekvenční oblasti a při pohledu na 

spektra obálkové metody jsme opět nenašli ţádná zjevná poškození. 

 

Obr. 80 Vývoj vibrací zrychlení v pásmu 500-25600 Hz na pohonu podporubového 

dopravníku, vertikální směr 

 

Obr. 81 Vývoj vibrací zrychlení v pásmu 500-25600 Hz na pohonu podporubového 

dopravníku, axiální směr 
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8 TRIBODIAGNOSTIKA 

8.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 

Tribodiagnostika byla aplikována pouze na dobývacím kombajnu SL 300. 

K následnému pochopení analýzy jednotlivých vzorků je zprvu nutné uvést technickou 

problematiku tohoto stroje. 

Dobývací kombajn SL 300 se skládá z těla stroje a dvou řezných ramen. Kaţdé 

rameno je tvořeno elektromotorem, převodovkou a řezným nástrojem. Převodovka obou 

ramen obsahuje dvě oddělené skříně. První skříň (1) je pro rychloběţnou část 

převodovky a druhá skříň (2) je pro pomaluběţnou část. Skříň pro rychloběţnou část 

převodovky obsahuje sadu čelních ozubených kol. Skříň pro pomaluběţnou část 

obsahuje dva planetové převody. Můţeme pak tedy říct, ţe otáčky ozubených kol v 

rychloběţné skříni převodovky se pohybují v rozmezí 923 - 1500 min
-1

, zatímco v 

pomaluběţné skříni se pohybují otáčky ozubených kol v rozmezí 127 - 923 min
-1

.  

 

Obr. 82 Zobrazení skříní pro mazání rychloběžné a pomaluběžné části převodovky 

 

Jako pouţité mazivo je převodový olej nesoucí označení CLP 320 splňující normu 

DIN 51517-3. Více o tomto oleji můţeme vidět na následující tabulce Tab. 17. Jen pro 

dodatek můţeme říci, ţe do rychloběţné části převodovky se vleze 29 litrů oleje a do 

pomaluběţné části převodovky se vleze 17 litrů. 
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 Tab. 17. Specifikace převodového oleje 

 

Na základě doporučení výrobce má být interval výměny oleje u obou skříní jednou 

za 3 měsíce, přičemţ první pouţitý olej má být vyměněn po 1. měsíci nebo po dosaţení 

400 aţ 500 provozních hodin. Bohuţel jaké intervaly výměny oleje jsou ve skutečnosti, 

nejsme schopni zjistit. 

Pro doplnění celé problematiky, bych zde uvedl také to, ţe mazání loţisek 

elektromotoru je realizováno trvalostním plastickým mazivem Klüber Petamo GY 193 a 

mazání loţisek střiţné hřídele na straně elektromotoru je realizováno plastickým 

mazivem Albida R2. Jedná se o maziva lithného typu na bázi mýdla konzistence třídy 3 

s bodem skápnutí 175 
o
C  a výše. 

Dále je ještě třeba říci, ţe dalším místem, kde je aplikováno olejové mazání, je 

pohon vrátků, kterých jsou dva. To z toho důvodu, ţe pohon vrátku obsahuje 

převodovku, která přenáší točivý moment z elektromotoru na samotný pojezd. Samotná 

převodovka se skládá ze sady 6 čelních ozubených kol a dvou, za sebou řazených, 

planetových převodů. Pro všechny tyto ozubení je pouţita jedná skříň, přičemţ v této 

skříni jsou otáčky ozubených kol v rozmezí 73 - 1500 min
-1

. Dle výrobce se udává, ţe 

mnoţství oleje v této převodovce má být 24 litrů. Jako pouţitý olej je rovněţ olej 

nesoucí označení CLP 320. Intervaly výměny oleje jsou naprosto stejné jako u 

převodovek ramen kombajnu. Schéma této převodovky můţeme vidět na Obr. 83. 

 

Obr. 83 Zobrazení plánu převodů k vrátku [9] 
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Olej byl pouze odebrán z míst ramen kombajnu. Vzorky oleje byly odebrány a 

analyzovány jak mou osobou, tak firmou OELCHECK. Nicméně při vyhodnocování 

vzorků olejů měl prioritní význam rozbor vzorků olejů firmou OELCHECK z důvodu 

větší technické vybavenosti a tím i následně většího rozsahu rozboru. 

Oleje byly odebírány pouze z ramen kombajnu. Celkem tedy bylo k dispozici 4 

protokoly, které obsahovaly rozbory z předem zmíněných míst, tedy z rychloběţné a 

pomaluběţné části převodovky a to pro obě řezná ramena. Dále pak kaţdý protokol 

obsahoval kromě aktuálního rozboru i rozbory předchozích měření olejů v těchto 

skříních zpátky v čase. Vhodné by bylo se také zmínit o značení těchto protokolů. Tyto 

protokoly můţeme shlédnout v příloze této diplomové práce. 

Označení protokolů rozboru oleje: 

 - WTA PL LH je vzorek oleje z levého ramene pomaluběţné části převodovky, 

 - WTA RK LH je vzorek oleje z levého ramene rychloběţné části převodovky, 

 - WTA PL RH je vzorek oleje z pravého ramene pomaluběţné části převodovky,  

 - WTA RK RH je vzorek oleje z pravého ramene rychloběţné části převodovky. 

K závěru této kapitoly bych se zmínil, ţe při analýze jednotlivých olejů budu 

věnovat výklad pouze k zjištěným problémům 

8.2 ZJIŠTĚNÉ POVOLENÉ HODNOTY 

Tato kapitola byla zpracována dle literatury [18] 

Viskozita při 40 
o
C ±10 -  15  % 

Číslo kyselosti max. 1,5 mgKOH/g 

Obsah vody max. O,2 % hm. 

Obsah nečistot max. 19 -17 

Zbytkové prvky: 

 ţelezo Fe max. 100 ppm  

 měď Cu max. 40 ppm  

 chrom Cr max. 20 ppm  

 hliník Al max. 40 ppm  

 křemík Si max. 20 ppm  

8.3 ANALÝZA PRAVÉHO RAMENE 

Při pohledu na aktuální vzorek WTA RK RH můţeme říci, ţe největších hodnot 

bylo dosahováno v obsahu ţeleza Fe (75 ppm), křemíku Si (14 ppm) a obsahu vody 

(0,37 % hm.). Obsah ţeleza a křemíku však spadají do normálního stavu a navíc v 
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průběhu několika analýz nedochází k jejímu navyšování. Ovšem obsah vody je takřka 

dvojnásobný oproti maximální přípustné hodnotě 0,2 % hm. K tomu se můţeme 

vyjádřit tak, ţe takový olej je nepřípustný z hlediska jeho provozování. Dochází pak k 

rychlejší oxidaci oleje, k tvorbě emulze, vypadávání aditiv, pěnění oleje a dále pak také 

takový olej působí korozivně. Dle mého názoru tento větší obsah vody můţe být 

způsoben zejména přisáváním okolního velice vlhkého vzduchu při chladnutí oleje. 

Rovněţ se zde objevil i netěsnící nebo málo dotaţený nalévací otvor. To můţeme 

shlédnout na následujícím obrázku. 

 

Obr. 84 Netěsnící nalévací otvor rychloběžné skříně pravého ramena 

 

U vzorků olejů WTA PL RH je vše v pořádku aţ na poměrně vysoký obsah 

otěrových částic ţeleza Fe. Ta dosahovala u aktuálního vzorku aţ čísla 163 ppm. To je 

důkazem zvýšeného opotřebení. 

8.4 ANALÝZA LEVÉHO RAMENE 

Zde se jako u předešlého ramena setkáváme takřka se stejnou problematikou, ale 

významnějšího charakteru. Ve vzorku olejů WTA RK LH vidíme opět velký obsah 

vody překračující dvojnásobek povolené hodnoty 0,2 % hm. Ovšem při naší analýze 

olejů odebraného z data 8. 3. 2013 z tohoto místa se zjistilo, ţe obsah vody je daleko 

vyšší. Námi změřený obsah vody v oleji byl na hranici kolem 2 % hm., coţ je velice 

alarmující hodnota a dle mého názoru problémem jiţ nemusí být ryze přisáváním 

vlhkosti z okolního prostředí. Vzhledem k opravdu velkému obsahu vody a také tomu, 

ţe celé rameno je chlazeno roztokem vody a oleje, můţe dojít i k netěsnostem mezi 
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těmito provozními kapalinami. Zvlášť, kdyţ toto chladicí medium je hnáno pod tlakem. 

U posledního analyzovaného oleje lze zpozorovat také významný pokles kinematické 

viskozity. Tato hodnota činila 266 mm
2
.s

-1
, coţ je daleko za minimální hranicí 288 

mm
2
.s

-1
. 

U posledního vzorku WTA PL LH lze vidět vysokou hodnotu otěrových částic 

ţeleza Fe, coţ je opět důsledkem velice značného opotřebovávání. Tato hodnota byla 

překročena aţ skoro o 4 násobek povolené hodnoty. Dále zde byl zvýšený obsah 

křemíku, coţ obecně můţe znamenat netěsnost.  

8.5 ZÁVĚR ANALÝZY VZORKŮ OLEJŮ 

Zde můţeme říci, ţe všechny oleje obsaţené v převodovkách pravého a levého 

ramene jsou nepřípustné pro jejich další pouţívání a to ať uţ z velkého obsahu vody v 

oleji, tak také z důvodu velkého obsahu otěrových částic ţeleza Fe. Co se týče velkého 

mnoţství otěrových částic ţeleza Fe, tak můţeme s jistotou říci, ţe v pomaluběţných 

částech převodovek obou ramen dochází k velkému opotřebovávání, coţ nás můţe vést 

k tomu, ţe bychom měli doporučit okamţitou kontrolu rozebráním nebo minimálně 

zvýšit pozornost tomuto místu z hlediska zhoršování technického stavu. Co se týče 

obsahu vody, tak bych se zaměřil na další protokoly. Jestli budou stále ukazovat 

hodnoty překračující hranici dvojnásobně, tak bych zde doporučoval zkrátit intervaly 

výměny oleje. Pokud ovšem obsah vody bude dosahovat opravdu velkých hodnot, jak 

bylo námi změřeno, tak bych doporučoval zkontrolovat technický stav rychloběţných 

částí převodovek a to z hlediska těsnosti mezi olejem a chladicí kapalinou. 

 

A nyní k důleţitější části. To co bylo v předešlém odstavci zmíněno, tak by se mělo 

reagovat, pokud bychom neměli k dispozici ţádné jiné informace o technickém stavu 

onoho sledovaného kombajnu. Ovšem na základě analýzy vibrací, a to při vyuţití všech 

dostupných metod, se nezjistily ţádné poškození, coţ z pohledu tribodiagnostiky je 

zcela v rozporu. Zvlášť je třeba zdůraznit, ţe na základě zmíněných překročených 

mnoţství otěrových částic ţeleza Fe, které byly překročeny v průběhu 4 měsíců, kdy 

byly oleje analyzovány, by došlo dávno k zjevnému a jasnému poškození některého z 

prvků obsaţeném v rameni kombajnu (zejména na pomaluběţné části převodovky 

levého ramene). Dále je třeba říci, ţe provedená vibrodiagnostika je dle mého názoru 

provedena naprosto správně a se vší pečlivostí, proto informace získané z ní budu brát 

jako relevantní. Z tohoto důvodu budu hledat příčinu onoho rozporu v samotné 

tribodiagnostice. Pokud budeme brát, ţe protokoly analýzy oleje jsou provedeny 
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správně, tak jediný moţný problém je v samotném oleji a v jeho výměně. A zde na 

základě dané celé problematiky můţeme usuzovat, ţe ony výměny oleje jsou nesprávně 

prováděné. Zde totiţ nejsme schopni říct, jaké přesné intervaly výměny oleje jsou a uţ 

vůbec nevíme jakým způsobem je daná výměna prováděna. Dále můţe dojít i k t té 

skutečnosti, ţe olej vůbec být vyměňován nemusí a můţe být pouze doplňován. Dále při 

výměně oleje není určitě skříň vůbec proplachována a rovněţ, kdyţ uţ se daná výměna 

oleje provádět bude, tak není také zajištěno, ţe rameno kombajnu je ve správné poloze, 

při které můţeme zajistit úplné odstranění pouţitého oleje. Na základě těchto moţností, 

které mohou nastat a se vší pravděpodobností i nastávají, můţeme o analyzovaných 

datech pomocí tribodiagnostiky říci, ţe budou naopak zcela nerelevantní a nemá velký 

smysl se dle nich řídit. Zde bych velice doporučoval, aby byly zajištěny správné 

výměny oleje a dle předem daného a stanoveného postupu. Pokud bych měl tento 

postup nastínit, tak bych doporučoval z počátku úplnou výměnu všech náplní oleje, s 

tím, ţe bych všechny dutiny skříní před tímto krokem vypláchnul vyplachovacím 

olejem. Přičemţ při vypouštění oleje bych dbal na zajištění co nejvhodnější polohy 

ramene kombajnu tak, aby došlo k úplnému odstranění pouţitého oleje. Dále zejména 

při první výměně bych rovněţ doporučoval, pokud by to bylo moţné, aby se 

zkontroloval stav dutiny skříně za pomocí endoskopu, jestli nedochází k její korozi 

(z důvodu námi zjištěného mnoţství obsahu vody v oleji). Pokud by tyto jednotlivé 

kroky byly zajištěny, pak aţ teprve bych bral hodnoty zjištěné triborozbory jako 

relevantní. Poté na základě zjištěných informací z analýzy oleje bych upravoval 

intervaly výměny oleje, přičemţ v samotném prvopočátku bych doporučil vyměnit olej 

při dosáhnutí 400 - 500 provozních hodin nebo po dosaţení 1 měsíce od poslední 

výměny. Pevně věřím, ţe po zajištění správného, dříve zmíněného, postupu výměny 

oleje nenalezneme jiţ takové velké mnoţství otěrových částic ţeleza. Co se týče obsahu 

vody, tak bych se v krátkosti chtěl zmínit k tomu, ţe pokud obsah vody v oleji bude 

stále vykazovat hodnoty překračující hranici dvojnásobně, tak bych zde doporučoval 

zkrátit intervaly výměny oleje. Pokud ovšem obsah vody bude dosahovat opravdu 

velkých hodnot, jak bylo námi změřeno, tak bych doporučoval zkontrolovat technický 

stav převodovek (zejména rychloběţných částí) a to z hlediska těsnosti mezi olejem a 

chladicí kapalinou. 
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9 TERMODIAGNOSTIKA 

Z principu činnosti bezdotykových teploměrů je zřejmé, ţe před měřením bylo 

potřeba nastavit emisivitu termovize, aby bylo zajištěno, ţe výsledky měření byly reálné 

se skutečností. Nastavení emisivity odpovídalo emisivitě úhelného prachu o velikosti 

0,96. Vycházelo se z předpokladu, ţe měření bylo prováděno v prostorách s 

převládajícím výskytem úhelného prachu. Z velikosti emisivity vychází, ţe míra 

odraţeného záření z měřených objektů je téměř zanedbatelná. 

Poznámka:  

Drtič DF 09-12-P5 byl prakticky zcela zakrytovaný a navíc během měření nebyl 

dlouho v chodu. Z tohoto důvodu měření na tom to stroji ztrácelo význam. 

9.1 DOBÝVACÍ KOMBAJN SL 300 

V rámci dobývacího kombajnu SL 300 z pohledu pořízených termosnímků musíme 

podotknout, ţe převodovky obou ramen toho kombajnu mají být při práci chlazeny 

emulzí vody a oleje, která protéká chladícími dutinami uvnitř samotné převodovky.  

Ovšem při měření toto chlazení v činnosti nebylo, proto je patrná z termosnímků vyšší 

teplota, která v oblasti obou převodovek dosahovala aţ k 50 
o
C. Proto tato vyšší teplota 

nemá spojitost s ţádným poškozením. Jedná se pouze o zařízení s velkým výkonem, 

který má velké tepelné ztráty. Při pohledu na elektromotory je jasně vidět ţe dosahovaly 

niţších teplot neţ samotné převodovky. Při samotné teplotě prostředí by vyšší naměřené 

teploty byly i pochopitelné. 

 

Obr. 85 Pohled na elektromotor a část převodovky pravého ramene 
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Obr. 86 Pohled na převodovku a řezný nástroj pravého ramene 

 

 

Obr. 87 Pohled na kompletní sestavu levého ramene 

9.2 POHON PODPORUBOVÉHO DOPRAVNÍKU GROT 850 

Tato sestava elektromotor-převodovka-poháněcí buben se potýká se stejnou 

problematikou jako v předešlém případě, čili s dobývacím kombajnem. I zde tato 

převodovka 25KP má být při činnosti chlazena emulzí vodou a olejem a také i v tomto 

případě tato převodovka nebyla chlazena. Z toho je pak opět zjevná, jak je vidět na 

termosnímcích, zvýšená teplota převodovky, která dosahovala aţ 48 
o
C. Při pohledu na 

elektromotor lze vidět, ţe teplota byla podstatně niţší neţ u převodovky a ţe se 

neidentifikovaly ţádné lokální teplotní nárůsty.  
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Obr. 88 Pohled na převodovku 25 KP  

 

Obr. 89 Pohled na čelo převodovky 25 KP  

 

Obr. 90 Pohled na elektromotor 
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10 ZÁVĚR 

V závěru celé diplomové práce bych se nejdříve zmínil k shrnutí zjištěného 

celkového technického stavu a stanoveni pochůzek měření jednotlivých měřených 

strojních zařízení. Posléze pár vět také padne k vyhodnocení moţnosti pouţití metod 

technické diagnostiky v důlním porubu. 

Z celkového rozboru dané problematiky jednotlivých měřených strojů můţeme říci, 

ţe Drtič DF-09-12-P5 a pohon podporubového dopravníku Grot 850 nevykazovaly 

ţádné poškození. Navíc jejich hodnoty vibrací v průběhu celého prováděného měření 

nevykazovaly ţádný rostoucí trend. Z čehoţ můţeme vyjít k tomu, ţe dané stroje jsou v 

dobrém technickém stavu a to i přesto, ţe vykazovaly poměrně vysoké hodnoty vibrací. 

Ovšem jak jiţ bylo v mnoha případech řečeno, tyto vibrace jsou způsobeny principem 

činností těchto strojů. V případě pohonu dopravníku se jednalo o záběr zubů hnacího 

bubnu o hřeblový pás a v případě drtiče tyto vysoké vibrace měl na starost drticí buben, 

u něhoţ, ať chceme či nechceme, bude vţdy vykazovat poměrně velkou nevyváţenost. 

Pokud bych zde měl stanovit intervaly pochůzek měření, tak bych se nebál prodlouţit 

tyto intervaly na dobu dvou i více měsíců 

Analýza kombajnu SL 300 byla poměrně sloţitější. Vibrodiagnostické metody nám 

poukázaly, ţe zde docházelo k rostoucímu vývoji vibrací (u pravého ramene kombajnu), 

avšak tyto vibrace byly stále dosti malé na to, aby se jednalo o problémovou situaci. 

Navíc rostoucí vibrace byly způsobeny zejména samotnou střiţnou hřídelí. Ve 

frekvenčních spektrech se objevovaly řady harmonických násobků otáčkové frekvence 

této hřídele, coţ budí dojem jistého mechanického uvolnění. Dále tyto hřídele (zvlášť 

pravého ramene kombajnu) vykazovaly netypickou frekvenci 175 Hz a velký počet 

jejich harmockých násobků. Tato frekvence a její násobky v oblasti niţších frekvencí 

dosahovaly malých hodnot vibrací, ovšem v oblasti vyšších frekvencí se vţdy jeden 

násobek jevil jako výrazně dominantní a dosahoval i hodnot kolem 1g. Ovšem i u této 

sloţky se nedá říct, ţe by byla vysoká. Opět, jak jiţ bylo mnohokrát zmíněno, tato 

frekvence je způsobena konstrukčním řešením uloţení střiţné hřídele. Tato hřídel 

obsahuje 7 opěrných bodů. Těmito opěrnými body jsou 6 loţisek a místo, kde dochází k 

přenosu sil prvního ozubeného kola z1 s ozubeným kolem z2 (viz Obr. 46). Mírně 

zvýšené hodnoty vibrací mohou být způsobeny právě zhoršujícím se technickým stavem 

těchto opěrných bodů střiţné hřídele. Ovšem nejedná se opět o problematickou situaci. 

Spíše bych zde doporučoval se zaměřit na tuto oblast během dalších měřeních, ale 
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neočekáváme ţádné dramatické zhoršování. Pro doplnění, zjevná porucha všech loţisek 

a ozubení ramen kombajnu nebyla nalezena. 

Při vyuţití analýzy olejů na tomto kombajnu jsme však objevili znepokojující velké 

mnoţství otěrových částic ţeleza Fe v pomaluběţných částech převodovky obou ramen 

kombajnu, zejména však na levém rameni, a také velké mnoţství obsahu vody v oleji v 

rychloběţných částech převodovek a to opět na obou ramenech. O to víc bylo vše 

znepokojující, kdyţ tyto hodnoty byly vykazovány po celou dobu prováděné analýzy 

olejů na těchto ramen, tedy po celou dobu 4. měsíců. A po tuto dobu s takovými 

hodnotami otěru by jiţ došlo k jasnému poškození nějakého prvku obsaţeného v rameni 

kombajnu (zejména teda na levém rameni v pomaluběţné části převodovky).  Avšak 

vzhledem k tomu, ţe ve vibrodiagnostikých metodách nebyla spatřena ţádná vada, tak 

došlo ke vzniku velkého rozporu mezi metodami vibrodiagnostikými a 

tribodiagnostikými. To zpustilo vznik řady různých hypotéz, které se snaţily vysvětlit 

důvod onoho rozporu. Nakonec jako ta nejsprávnější a nejpravděpodobnější hypotéza 

je, ţe jak metody tribodiagnostické, tak metody vibrodiagnostické byly sice provedeny 

naprosto správně, ovšem z důvodu pravděpodobného nedodrţení správného postupu 

výměny oleje jsou informace získané z triborozborů zcela nerelevantní a neprůkazné. 

Celá tato problematika i s nastíněním správného postupu výměny oleje je konkrétně 

popsána v kapitole 8.5. 

Na samém závěru bych rád podotkl, ţe aplikace technické diagnostiky v porubu je 

reálně moţná a vyuţitelná, a proto bych se nebránil s jejím dalším rozšiřováním.  

Nejvíce vyuţitelnými metodami v rámci vibrodiagnostiky je měření efektivních 

hodnot vibrací v pásmu 10 - 1000 Hz a v pásmu 500 - 25600 Hz, analýza frekvenčních 

spekter v různých frekvenčních rozsazích a dále pak také obálková metoda a analýza 

časového záznamu vibrací. Jediným problémem, který nastal v aplikaci 

vibrodiagnostiky, byl ten, ţe měření efektivních hodnot vibrací v pásmu 10 - 1000 Hz 

není příliš vhodné (a to ani pro hodnocení vibrací dle normy ČSN ISO 10816-3) u strojů 

jako je pohon podporubového dopravníku Grot 850 a drtič DF 09-12-P5 a to z důvodu 

principu činnosti. Tato problematika je konkrétně popsána na začátku kapitol 7.3.3 (pro 

drtič DF-09-12-P5) a 7.4.3, 7.4.4 (pro pohon podporubového dopravníku). 

Samotné nasazení tribodiagnostiky můţe být rovněţ plně vyuţitelné, pokud budou 

zajištěny správné postupy výměny olejů. Jedině pak mohou být získané informace z 

triborozborů průkazné.  
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Co se týče termodiagnostiky a vyuţití bezdotykového měření teplot, tak zde bych 

tuto metodu vidět jako plně vyuţitelnou pouze ve směnách odpoledních a nočních, kdy 

je zajištěno plné nasazení strojů, ovšem zde by mohl nastat problém následně s tamními 

podmínkami, kdy dochází k velice značnému zvíření úhelného prachu. Ovšem za 

pomocí nastavení by šel vykompenzovat tento problém s tamním zvířeným úhelným 

prachem. Co se týče dotykového měření, tak tyto metody bych nedoporučoval ani ve 

směnách odpoledních či nočních z důvodu bezpečnosti. 
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12 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A Vývoj vibrací všech měřených strojů ve všech směr v rozsahu 

 frekvencí 10 - 1000 Hz a 500 - 25600 Hz 

Příloha B Protokoly z rozborů olejů ramen dobývacího kombajnu SL 300 
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