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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce prezentuje řešení k odstranění nebo snížení nežádoucích účinků 

kmitů budících frekvencí působících na řidiče, tedy na obsluhu rypadla SchRs 1320. 

Tento způsob řešení je aplikovatelný na většinu velkostrojů převážně rypadel, kde je 

nutné z hlediska pracovních podmínek tyto nežádoucí účinky minimalizovat na 

přijatelnou hodnotu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vibrace, kmity, homogenita, měření, snímač, zrychlení, technické řešení, interakce, 

energie, rezonance, dynamika,analýza, rypadlo, kabina řidiče, odpružení 

 

ANNOTATION 

Dissertation  presents  the  solution  of  elimination  or  reducing  of  und  esirable 

vibrafon  effects  of  sourcing  frequencies  which  hasanimpacton  excavator 

SchRs1320  operator.  This  solution  methodis  applicable  for  most  of  mining 

mechanism,  mainly  excavators,  where  is  necessary,  because  of  working  

conditions,  these  und  esirable  effects  eliminace  to  acceptable  level. 
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TC – technologický celek 

TUL – Technická univerzita Liberec 

ÚAM – Ústav aplikované mechaniky 

VO1 – vodorovné odpružení č.1 

VO2 – vodorovné odpružení č.2 

P6SV – plošina se šesti stupni volnosti 

PU – polyuretan 

HDL – hydrodynamická laboratoř 

SV - severovýchod 

JKS – jednotná klasifikace sedimentů 

VÚHU – Výzkumný ústav hnědého uhlí 

MW –megawatt 

OK – ocelová konstrukce 

MPa – megapascal 

Hz– Hertz 

DP – Diplomová práce 

SD – Severočeské doly 

ISO – International organization for standardization 
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ÚVOD 

 

Stručné hodnocení vrstev zájmového horizontu 2. těžebního řezu 

 

Dobývací prostor Dolů Nástup Tušimice se nachází v chomutovské části 

severočeské hnědouhelné pánve. Na geologické stavbě ložiska se uplatňuje 

krušnohorské krystalinikum, křídové horniny a vlastní terciérní pánevní komplex, 

který tvoří hlavní uhelná sloj, nadložní souvrství a kvartér. Po ukončení uhelné 

sedimentace se v zahlubujícím prostoru ukládaly monotónní jezerní pelitické 

sedimenty svrchních písčito-jílovitých vrstev. Mocnost nadloží dosahuje na SV 

území až 130 m. Sedimentace nadložního jílovitého souvrství započala uložením 

polohy výrazně páskovaných, kávově hnědých, bituminózních, sideritických, silně 

jemně slídnatých jílovců, tzv. lupků. Jejich mocnost je proměnlivá, na západě 

dosahuje téměř 3 m, na východním okraji lomu  klesá pod 50 cm. Dále 

sedimentace pokračovala 13 – 20 m mocnou polohou tmavě hnědošedých silněji 

prachovitých jílovců. Pro tyto jílovce je charakteristická větší pestrost v obsahu 

křemenného prachu, karbonátů, montmorillonitu, ichnofosilií a jsou četně 

obsaženy v několika  horizontech pevných poloh. 2. skrývkový řez, na kterém těží 

rypadlo SchRs1320, je tvořen právě takovými monotónními hnědošedými jílovci 

s četným výskytem pevných poloh pelokarbonátů, hlavně při severní demarkaci 

těžebního řezu. Mezi horninami pevných a zpevněných poloh se objevují 

zpevněné limonitické a karbonatické jílovce  různé mocnosti a nejčastěji je zde 

zastoupen siderit, častý je též kaolinit a křemen, v případě limonitizovaného jílovce 

též hematit. 
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Posouzení rozpojitelnosti hornin zájmového území 

Rozpojitelnost je chápána obecně jako vlastnost horniny vyjádřená jejím odporem 

proti vnikání řezného orgánu, nepřímo stanovená na podkladě měřitelných  

a reprodukovatelných hodnot, z nichž je vypočítáván index Jednotné klasifikace 

sedimentů. Prognóza rozpojitelnosti se zpracovává jako podklad pro kategorizaci 

dobyvatelnosti skrývkových zemin a pro kritéria rozlišení zpevnělých a pevných 

poloh v dané lokalitě. Hodnoty indexů JKS pro jednotlivé třídy rozpojitelnosti 

ukazuje následující tabulka 1.  

 

 
 

tab. 1  Hodnoty indexu JKS pro jednotlivé třídy rozpojitelnosti 
 

třída rozpojitelnosti index JKS 

A pod 95 

B 95 – 100 

C 101 – 110 

D 111 – 125 

E nad 125 

 

 

 

Na 2.skrývkovém řezu byl proveden geomechanický průzkum, při kterém byly 

odebrány vzorky jednotlivých typů zde se vyskytujících jílovců a následně 

v laboratořích VÚHU Most analyzovány, jak petrograficky tak geomechanicky. 

Po provedené klasifikaci sedimentárních hornin podle mineralogického složení 

bylo  zjištěno, že celkový obsah jílových minerálů  kolísá v rozpětí od 64 %  

do 77 %. Mírně mezi nimi převládá kaolinit, hojný je i illit.  Obsah klastického 

křemene kolísá v rozmezí od 16,1 % do 23,4 %.  Karbonáty jsou zastoupeny 

výhradně sideritem. Jeho obsah kolísá v rozmezí 1,0 % - 5,6 %. (graf 1) 
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Petrografické hodnocení pevných a zpevněných poloh 

V zájmovém území lze v zásadě rozlišit dva typy pevných a zpevněných poloh. 

V prvním typu převládá siderit, limonit a jílové minerály. Tento různě zpevněný 

žlutohnědý proplástek se vyskytuje pod hlavou terciéru a je dosti plošně rozšířen.  

Dosahuje obvykle mocnosti 0,1 – 0,2 m. Druhý typ pevných a zpevněných poloh je 

tvořen zejména sideritem a dosahuje zpravidla maximální mocnosti 0,1 – 0,3 m.  

Tvoří obvykle nespojité čočky, proto je obtížně identifikovatelný vrtným 

průzkumem 0bsah sideritu u odebraných hornin pevných a zpevněných poloh 

kolísá v rozmezí 25,3 % – 32,5 %. 

 

 
 
 
 

 
graf 1:  vlastnosti pěti náhodně zvolených vzorků    
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Stručný popis kolesového rypadla SchRs1320/4x30 

 

SchRs 1320/4x30 je typ bezvýsuvového rypadla určeného pro těžbu nadložních 

zemin TC 2 (obr.1). Jedná se o rypadlo s kompaktní konstrukcí s vysokou tuhostí 

umožňující těžbu s velkým rypným odporem. Otočný svršek je umístěn na spodní 

stavbě s housenicovým podvozkem umožňující rychlé přesuny. Kolesový výložník 

je tvořen prostorově řešenou příhradovou konstrukcí  na jehož špičce je umístěno 

koleso s dvaceti šesti korečky a pohonem s instalovaným výkonem 2MW. Protože 

je rypadlo řešeno bez výsuvu, je druhý konec kolesového výložníku přichycen 

příčně uloženými čepy v horizontální rovině do pevné střední části otočného 

svršku umožňující pohyb špičky tohoto výložníku vertikálním směrem. Rameno 

pro vyvážení kolesového výložníku a působení rypné síly je využito pro umístění 

elektrorozvoden, transformátorů a hlavně jako strojovna pro umístění vrátku 

zdvihu kolesového výložníku. Tento je uskutečňován navíjením nebo odvíjením 

ocelového lana ø 56mm provázaného kladkostrojem mezi vzpěrou a věží, na 

kterých je kotevními lany zachycen kolesový výložník respektive rameno 

vyvažovacího výložníku [9]. Kabina řidiče, která je umístěna na špičce kolesového 

výložníku, absorbuje přes své uchycení vibrace a rázy vznikající interakcí zubů 

korečků s těženou horninou. I když technická výkonnost rypadla závisí na jeho 

technických parametrech a dobývacích podmínkách, ve skutečnosti ji výrazně 

ovlivňuje řidič rypadla svými schopnostmi. Proto je nutné řidiči vytvořit takové 

podmínky, které nebudou negativně působit na jeho rozhodování a řízení stroje. 
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obr.1  Celkový pohled na kolesové rypadlo SchRs 1320/4x30 

 

 

Podkladem této Diplomové práce byla závěrečná zpráva k výzkumu vibroizolace 

řidiče v kabině kolesového rypadla. Byl jsem členem týmu řešitelů za SD a.s. jako 

mechanik velkostrojů a odpovědná osoba za spolehlivý a bezpečný provoz 

rypadla SchRs 1320/4x30. Byl jsem přítomen průběžným jednáním s firmou 

IDIADA jako dodavatelem díla, zúčastnil jsem se předváděcích testů na plošině  

se šesti stupni volnosti  v hydrodynamické laboratoři na Technické univerzitě 

Liberec. Zabezpečoval jsem přípravy a průběhy měření prováděných na stroji 

během provozu a koordinoval jsem činnosti při montáži nového zařízení se 

zabezpečením technické podpory. 
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1. ANALÝZA  PŮVODNÍHO  PROVEDENÍ  

 

Při těžbě horniny s vysokou nehomogenitou tvořenou tvrdšími polohami 

nestejných rozměrů a prostorově nerovnoměrného rozložení, vzniká proměnlivá 

velikost amplitudy budící frekvence. Tato frekvence je dominantní a je dána 

obvodovou rychlostí kolesa a počtem korečků, tedy počtem impulsů v daném 

čase. Velikostí využívaného výkonu ovlivníme velikost amplitudy samozřejmě 

při interakci rypného orgánu s těženou horninou. Maximální výchylky dokládají 

okamžité momentové zatížení kolesa s jeho pohonem. Při těchto špičkách 

vstupuje do celého zařízení negativní dynamický účinek, který se  svou frekvencí 

může nepříznivě sloučit s vlastní frekvencí  velkostroje. Tomuto efektu můžeme 

zabránit posunutím střední hodnoty momentového zatížení pod jmenovitou  a tím 

maximální výchylka amplitudy nedosáhne hodnoty nastavené na bezpečnostním  

zařízení, dochází ale k rapidnímu snižování těžby – neefektivita.   Vstupující 

impulsy nelze jednoznačně identifikovat a tím predikovat jejich hodnotu 

v libovolném čase, proto je nutné, nejen z hlediska tvorby vhodných pracovních 

podmínek, ale i z důvodu maximální spolehlivosti během naplánované životnosti 

velkostroje, možnost vzniku nepříznivých účinků budících kmitů eliminovat již při 

samotné projekci zařízení. Z literatury [1] je problematika navrhování ocelových 

konstrukcí známa, značné deformace při velkých rozměrech, zajištění pohyblivosti 

dílů a funkčnosti jednotlivých uzlů, průběh deformací, vliv zkrucování na zatížení 

jednotlivých prvků konstrukce v prostorovém uspořádání a mnoho dalších dílčích 

faktorů, které je nutno zohlednit a s kompromisem přistoupit k přijatelnému 

konečnému řešení. Samozřejmě s přihlédnutím na veškeré vstupující faktory 

týkající se stavby stroje, nesmíme právě  opomenout konkrétní území v dané 

lokalitě určené pro nasazení rypadla. Potom je nutné provádět měření konkrétní 

veličiny v daném čase v místě působení a výsledky porovnávat s parametry 

deklarovanými výrobcem, případně již nastalé nežádoucí situace řešit  

a odstraňovat jejich účinky. 

 

 

 

 

 

U kolesových rypadel všech druhů a typů, obzvlášť u  vyrobených jako jistý druh 

prototypu se v kabině řidiče vyskytují významné a pro obsluhu stroje ze 

zdravotního hlediska nepříznivé a nebezpečné prostorové vibrace působící 

v obecném směru právě proto, že se při projekci a výrobě zohlednilo přijatelné 

řešení pro funkčnost celého stroje jako komplexu. Snahou proto je tyto nepříznivé 

účinky vibrací na obsluhu minimalizovat vhodnou vibroizolací zvolenou  na 

základě prováděných měření přímo na místě při těžbě horniny. 
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Proto bylo nutné zahájit experimentální měření, jehož výsledkem  měla být přesná 

identifikace právě těchto nebezpečných vibrací [11] a to i v oblasti, ve které 

rypadlo SchRs 1320 právě těžilo. Tato lokalita sice vykazovala homogenitu a 

velice nízký výskyt čoček, ale časová tíseň a harmonogram investic nenabízel jiné 

řešení. 

 

 

 

Pro zjištění  účinků budících frekvencí od samotné interakce rypadla s horninou 

bylo nutné měření provádět přímo v bodech zavěšení kabiny řidiče na vertikálně 

pojízdném rámu.  Pro zjištění přenosu,  propustnosti hodnot těchto frekvencí  nebo 

rezonancí se současně muselo provádět měření přímo na podlaze kabiny řidiče, 

která tyto účinky přenáší přes sedačku na řidiče velkostroje a tato měření porovnat 

a vyhodnotit (příloha č. 1). Pro měření bylo použito 6 dvouosých snímačů ADXL 

203 EB, které jsou konstruovány pro měření  dynamických účinků kmitů ve 

vodorovné rovině ve směrech x, y a ve svislém směru z. 

 

 

 

Homogenita, které se můžeme přizpůsobit stylem těžby, napomohla přesně 

identifikovat velikosti, směry a ostatní hodnoty nepříznivých vibrací vznikajících od 

těžby právě konstantním průběhem zatížení  a harmonickými kmity, snadno 

měřitelnými po celou dobu těženého bloku. Kdy frekvence těchto kmitů je při těžbě  

 

f=5,58ot/min kolesa x 26 korečků x 1/60 za sekundu = 2,418Hz. 

 

Pro vyhodnocení této situace byly použity výsledky jak z měření na rypadle SchRs 

1320, tak z nezávislých měření prováděných na jiných rypadlech. I když pevnost 

měřeného homogenního bloku nebyla vysoká, charakteristika výsledků 

napovídala, že absolutní hodnoty výchylek z relativně ustáleného děje  právě 

v důsledku homogenity těženého bloku  se ve směrech x, y, z přibližně shodovaly, 

avšak s rozdílnou fází a přibližně stejné intenzity.  

 

 

Při vyšší pevnosti těženého bloku s výskytem čoček lze potom očekávat 

maximální složku zrychlení daleko větší a je už tedy nutné z hlediska humanizace 

pracovního prostředí důsledky těchto maximálních hodnot zrychlení eliminovat  

a tím vytvářet pro členy osádky bezpečné a vhodné pracovní podmínky. 
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2. IDEOVÝ  NÁVRH  A  VÝBĚR  ŘEŠENÍ 

 

Pro určení konkrétní konečné varianty způsobu odpružení  řidiče  v kabině obsluhy 

kolesového rypadla byly zpracovány ideové a konstrukční návrhy. U jednotlivých 

variant se zvažovala poloha jednotlivých dílů kabiny, poloha jejich těžiště, počet  

a umístnění pružných a tlumících členů s ohledem na účinnost, bezpečnost  

a spolehlivost vibroizolace v podmínkách provozu kolesových rypadel. Navrhnuté 

varianty  byly analyzovány na simulačních modelech z hlediska vlastních 

frekvencí, vlastních tvarů kmitů a vynucených kmitů. Řešitelé se obeznámili  

s celkovou koncepcí jednotlivých rypadel [10], s jejich řešením odpružení kabin 

s porovnáním vibrací výložníku a jejich přenosu na řidiče během těžby v obtížných 

polohách. 

 

 

 

Nejdůležitějším  kritériem pro zisk finálního řešení bylo však dosažení 

maximálního účinku vedoucího ke snížení  škodlivých a pro obsluhu 

nebezpečných účinků vibrací budících kmitů co nejefektivnějším způsobem. 

Finanční náklady byly určeny maximální částkou, kterou bylo možno 

proinvestovat.  

 
 
 
 
Výběr  technického řešení byl proveden na základě výzkumných prací pracovníků 

firmy IDIADA [4] ve spolupráci odborníků Technické univerzity Liberec a 

praktických zkušeností s provozem zaměstnanců Severočeských dolů. Jako 

podklady sloužily laboratorně vyhodnocené výsledky  pracovníků TUL, kteří již 

v minulosti tuto konkrétní  problematiku řešili. Do hodnocení byly dále zahrnuty  i 

výsledky dříve prováděného měření vlastních frekvencí stroje, které bylo 

provedeno Ústavem aplikované mechaniky Brno. Na základě všech těchto 

výsledků a doporučení zainteresovaných odborníků se pracovníci SD rozhodli pro 

variantu, kdy je nutné izolovat vibrace působící ve vodorovné rovině  odděleně od 

složek působících  

ve svislé rovině. 
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2.1 Práce TUL 

 

Analýza naměřených hodnot byla prováděna v hydrodynamické laboratoři 

Technické univerzity Liberec. Zde byla uvedena do provozu plošina se šesti stupni 

volnosti (P6SV) (obr.2 a 3), která umožňuje generovat zadaný pohyb v obecném 

směru. Naším zadáním byly tedy naměřené hodnoty z pojízdného rámu kabiny 

řidiče a její podlahy. Programový systém P6SV umožňuje simulovat účinky vibrací 

na modelu i s aktivní biomechanickou zátěží sedačky při zadaném kinematickém 

buzení modelu plošiny. 

 
 
  

 
 

obr.2  Měření pomocí P6SV na TUL 
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obr.3 Schéma P6SV  
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Na TUL byla prováděna řada analytických šetření několika variant uložení kabiny 

řidiče na zjednodušených rovinných modelech, kdy se zjišťovaly vlivy jednotlivých 

prvků na přenos vibrací (graf 2, 3, 4). Jednalo se jak o díly vlastní konstrukce, tak 

díly přídavné například tlumící či dorazové elementy. Měření byla provázena  

i nestandardními přípravami, aby se výsledky měření co nejvíce blížily reálnému 

procesu a běžnému báňskému provozu.  

 

 
graf 2  Relativně malé tlumení konstrukce i kabiny,  přechodový děj trvá cca 25s.  
 

 .  
 

graf 3  Zvětšené tlumení konstrukce, doba přechodového děje se zmenšila 
na cca 10s. 



Bc. Jaroslav Podlaha: Humanizace pracovního prostředí kabiny řidiče kolesového rypadla 

2012  12 

 
 
 

 
 

graf 4  Zvětšené tlumení konstrukce i kabiny, doba přechodového děje se 
zmenšila na cca 5s. 

 
 

 

2.2 Práce ÚAM Brno 

 

Pracovníci Ústavu aplikované mechaniky Brno prováděli na rypadle SchRs 

1320/4x30 měření za účelem identifikace vlastních frekvencí [3]. V rozsahu 

přibližně od 0,6Hz do 6Hz bylo na základě měření výpočtem zjišťováno a 

identifikováno padesát vlastních frekvencí, z nichž nejdominantnější s hodnotou 

0,572Hz. Tato frekvence je vyvolána kýváním stroje během kontinuální těžby a je 

ovlivněna geometrií kolesa s konkrétním počtem korečků, tvarem zubu jako 

řezného orgánu, vyvážením stroje a délkou výložníku. Tvary kmitů jednotlivých 

frekvencí jsou závislé na množství kmitající hmoty. Proto bylo měření prováděno 

v různých polohách kolesového výložníku. Tyto polohy jsou uskutečňovány 

otáčením horní stavby v kombinaci zdvihu kolesového výložníku při těžbě, tedy 

s rotací kolesa. Z porovnání výsledků vyplývá, že během pracovního procesu 

rypadla nedochází k žádným výrazným změnám hodnot vlastních frekvencí.  
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Pro jejich výpočet a určení tvarů kmitů byl vytvořen detailní model rypadla (obr. 4) 

složený z cca 200 000 prvků a samozřejmě s přibližně 200 000 uzly. Pro sestavení 

geometrie rypadla bylo použito cca 200 výkresů. Ze zjištění a identifikace vlastních 

frekvencí a tvarů kmitů lze následně usuzovat, jak se projeví reakce konstrukce na 

dynamické zatížení dané frekvence. 

 
 

 
 
obr.4  Výpočtový model rypadla SchRs 1320/4x30 
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3. POSTUP  ŘEŠENÍ  VIBROIZOLACE  ŘIDIČE 

 

Tato část obsahuje stanovení optimálních kritérií hodnocení vibrací na 

biomechanický systém řidiče kolesových rypadel. Jako základ pro hodnocení 

vibrací působících na lidské tělo byla zvolena norma ISO 8041 a ČSN ISO 2631-1. 

Tato norma využívá hodnocení přenosu vibrací na základě zrychlení ve styčné 

ploše těla a sedáku.  

 

 

Pro posouzení těchto vibrací na lidský organizmus nejsou dosud známy 

dostatečné teoretické podklady. Vliv vibrací je potřeba analyzovat v závislosti na 

pracovních směnách, ergonomii pracoviště, bezpečnosti a produktivitě práce. 

Analýzy vibrací na rypadlech rovněž prokázaly, že důležitou roli při působení 

vibrací na obsluhu sehrávají rázy opěrky sedačky o páteř a rovněž boční vibrace. 

Ve výzkumných pracích řešitelů byla vypracována a experimentálně ověřená 

metoda hodnocení vibrací vycházející z disipované energie v biomechanickém 

systému. Tato metoda využívá měření kontaktního tlaku mezi člověkem  

a sedákem pomocí měřicí deky obsahující síť senzorů tlaku a akcelerometr 

umístněný na sedáku pro měření zrychlení. Pro stanovení a ověření metodiky 

měření a hodnocení vibroizolace na sedačkách s pasivní zátěží při požadovaném 

typu prostorových vibrací byla pořízena kalibrační sedačka Grammer Actimo M 

s mechanickým odpružením a sadou pružin a tlumičů různých parametrů.  

Pro měření vibrací byla použita měřicí aparatura DEWE-5000, akcelerometry 

ADXL 203 a ADXL 327. Později byly rovněž využívány aparatury DEWE-101, 

DEWE-43, akcelerometry Kistler K-Beam, Kistler 8305B2 a sedákový snímač 

MMF KB 103 SV (obr. 5). Bylo nutné posoudit vhodnost použití jednotlivých typů 

akcelerometrů pro měření vibrací. Srovnávací měření probíhala v laboratořích 

Českého Metrologického Institutu, laboratoři HDL na P6SV (příloha č.2)  

a v provozu na kolesových rypadlech. Z analýzy výsledků vyplývá, že 

nejvhodnějším typem z posuzovaných snímačů pro měření vibrací  jsou kapacitní 

snímače Kistler a piezo snímač MMF. Oba dosahují vysokou přesnost už při 

nízkých frekvencích  ≤ 0,5Hz. 
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obr. 5  Porovnání snímačů ADXL 203, ADXL 327, Kistler K-Beam, Kistler 8305B2 
a MMF KB 103 SV 

 

 

 

 

Po prvotně provedeném měření a zjištěných časových průběhů zrychlení 

v místech bodů sítě v kontaktní ploše sedáků se výpočtem zjišťují příslušné 

rychlosti, průběhy výkonů a disipovaná energie. Navržený a odzkoušený postup 

hodnocení u svislých vibrací umožňuje oddělit od celkového toku tok do disipace  

a to jak u biomechanického systému, tak i u sedačky a sledovat podrobněji 

interakce mezi biomechanickým systémem a sedačkou. Metoda hodnocení účinků 

vibrací na lidský organismus v obecném směru představuje zobecnění podrobně 

rozpracované metodiky pro nejobvyklejší typ buzení vibrací ve svislém směru. 
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V rámci celkového zhodnocení situace a na základě výzkumu byla navržena  

a schválena koncepce vícestupňové vibroizolace biomechanického systému 

člověka na sedačce pod účinkem prostorových vibrací u kolesových rypadel.  

 

 

1. první vibroizolační stupeň – návrh vhodné konstrukce vibroizolace kabiny 

kolesového rypadla  

2. druhý vibroizolační stupeň – mechanismus vypružení podstavce sedačky 

řidiče 

3. třetí vibroizolační stupeň - který odpovídá návrhu vhodného tvaru   a 

optimálním vibroizolačním vlastnostem polštáře sedáku i opěráku sedačky 

řidiče kolesového rypadla  

 

Těchto poznatků se využije ke zpřesnění biomechanických, fyziologických  

a psychologických poznatků o účincích vibrací na lidský organizmus, dále ke 

stanovení výstižnějších modelů lidského těla, pro úpravy či doplňování 

hygienických norem. Vychází se přitom z různých postupně vyvíjených  

a zdokonalovaných kritérií pro hodnocení účinků vibrací na zdraví, pohodlí  

a vnímání.  

3.1 První vibroizolační stupeň 

Z vyhodnocení analýz vyplývá, že vysoká tuhost (malý zdvih) pneumatických 

pružin, izolátorů vibrací a silentbloků neumožňuje výraznější útlum vibrací kabiny 

v požadovaném frekvenčním spektru. Klasické pružiny v kombinaci s tlumiči 

dosahují lepších hodnot. Jejich nevýhodou je ovšem větší rozměr, náročnost 

údržby a potřeba přesného rozložení vzhledem k těžišti. Tyto všechny varianty 

s tlumícími a dorazovými prvky s využitím pneumatického nebo hydraulického 

systému byly prověřovány na rypadlech těžících v různých lokalitách. 

Nejvýhodnější variantou z hlediska tlumení vibrací, údržby a náročnosti montáže 

se jeví odpružení kabiny v horizontálním směru s využitím lanových respektive 

tyčových závěsů. 

 
 

Na základě dynamických simulací různých typů odpružení kabiny provedených 

v programu MSC.Adams a pro kontrolu v programu Abaqus se řešitelé s 

odběrateli dohodli pro odpružení kabiny stroje SchRs 1320 pomocí lanových 

závěsů a tlumičů. Jedná se o nestandardní koncept odpružení kabiny 

v horizontální rovině, který v simulacích vykazuje výrazné snížení vibrací. 

Výhodou je posunutí vlastní frekvence odpružené kabiny pod hodnotu 0,5Hz.  
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Rezonanční frekvence závisí na délce závěsů a v našem případě dosahuje 

hodnotu 0,35Hz pro 2m závěsy. Nutné pro vibroizolaci je, aby vlastní frekvence 

systému byla významně nižší než budící frekvence. 

 

I když krajní polohy vypočteného kývavého pohybu nového způsobu zavěšení 

kabiny řidiče byly stanoveny navrženými gumovými dorazy a dorazovými tlumiči, 

bylo nutné právě tento volný kyv ve vodorovné rovině koordinovat a hmotu celého 

systému ve své setrvačnosti zpomalovat a to v obecném směru v rovině pohybu. 

Navržené způsoby a varianty možného provedení útlumu v této vodorovné rovině 

byly po dohodě obou zainteresovaných stran odsunuty a bylo ujednáno, že 

rozhodnutí o zvolené variantě bude učiněno na základě zkušebního provozu po 

montáži nového provedení zavěšení kabiny.  

Analytické řešení zjednodušeného rovinného modelu 

Vyšetřuje se zde varianta uložení kabiny na stejně dlouhých svislých táhlech délky 

L.  Jedná se o prostorový paralelogram, jehož vlastní frekvence kmitů ve dvou 

vzájemně kolmých směrech je shodná s frekvencí matematického kyvadla a závisí 

při relativně malých výchylkách pouze na délce kyvadla L [6]. Uvažujeme-li 

rostoucí délku kyvadla v mezích od L = 0.1 do 2.5 [m], vychází  vlastní frekvence 

kmitů f=f(L) [Hz] podle vztahu a grafu 5 
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√
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 graf 5  Závislost vlastní frekvence kmitů paralelogramu na délce táhel L  
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Princip funkce spočívá v tom, že novým závěsem bude kabina „oddělena“ od 

ocelové konstrukce kolesového výložníku, která při těžbě kmitá frekvencí   

2 -  2,5 Hz.  

Vlastní frekvence kabiny na závěsech bude podstatně nižší – cca 0,35 Hz. Tento 

rozdíl by měl způsobit, že nepříjemné kmitání OK kolesového výložníku vybuzené 

rypnými účinky korečků se nebude přenášet do zavěšení kabiny a tím negativně 

působit na řidiče velkostroje během pracovního procesu. 

 

 

Další výhodou tohoto provedení je odlehčení nadměrně namáhaných částí 

nosného rámu kabiny. Konkrétně se jedná zejména o přechody mezi horní částí 

rámu a vertikálními profily. V těchto místech se vyskytly únavové trhliny.             

Na základě analýzy maximálních provozních sklonů rypadla SchRs 1320 byl pro 

nové odpružení pomocí lanových závěsů o délce 2m zvolen rozsah tlumení 

±120mm. Měřením a simulacemi nového odpružení bylo prokázáno, že tento 

rozsah je pro tento typ dostatečný a při statickém zatížení nedochází ke kontaktu 

s dorazovými tlumiči a silentbloky.   

Významným  přínosem prvního vibroizolačního stupně spočívá právě v odtlumení 

podstavce sedačky ve vodorovné rovině. Řešení  tohoto problému je popsáno 

v další kapitole a úkol to nebyl snadný. Protože konstrukce a tlumící jednotky 

dostupných sedaček je nedostatečně řešena právě pro obecný  pohyb ve 

vodorovné rovině ve směrech osy x a y. Životnost sedaček byla testována reálným 

signálem na P6SV v Liberci s biomechanickou zátěží. 

3.2 Druhý vibroizolační stupeň 

 

Pro účely výzkumu byly přikoupeny k již dříve pořízené kalibrační sedačce 

Grammer Actimo M  sedačky s pneumatickým odpružením Grammer Actimo XXL   

a CVG Air 65/K4. Rovněž byla vyvinuta a vyrobena vodorovná odpružení VO1 

(vinuté pružiny a tlumiče) a VO2 (kombinace tlumičů, kuličkových dopravních 

jednotek, silentbloků a lanových pružin). Jejich parametry byly určeny na základě 

předběžných dynamických analýz. 

 

Poté se uskutečnila v HDL na P6SV měření kinematických veličin na sedačce 

Actimo M s použitím VO1 a VO2 s biomechanickou zátěží. Systém byl buzen 

harmonickým a reálným signálem v horizontální rovině v kombinaci se 

složkami reálného signálu v obecném směru. 
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Výsledky měření VO1 s lineárním vedením a bez tlumičů (graf 6) prokázaly 

snížení vibrací v horizontálním směru přibližně o 20%.  Zlepšení přenosu je 

výraznější při větším zatížení a větší intenzitě vibrací. Průměrné snížení vibrací při 

intenzitě 0,27 m.s-1 dosahuje hodnotu 13%, při intenzitě 0,61 m.s-1 hodnotu 19%. 

Při zatížení sedačky odpovídající reálným podmínkám a reálnému buzení 

dosahuje snížení vibrací hodnotu 22%.  
 

 

 

 
graf 6  Přenos vibrací bez tlumičů  graf 7  Přenos vibrací s tlumiči 

 
 
Měření na P6SV potvrdilo předpoklad dynamických simulací, že pro dosažení 

optimálních vlastností vodorovného odpružení je potřeba minimalizovat pasivní 

odpory a použít pružiny a tlumiče s nízkou tuhostí při zachování funkčnosti. 

Z výsledků měření VO1 vyplývá, že použití současných tlumičů (graf 7) s vysokou 

tuhostí výrazně zhoršuje přenos vibrací.  

 

 

 U VO2 se jako problematické jeví velké tuhosti a z toho plynoucí malý zdvih 

pružných členů (silentbloky a lanové izolátory vibrací). Z tohoto důvodu je VO2 

funkční pouze při vyšších frekvencích a testované pružné a tlumící členy nejsou 

vhodné pro aplikaci v kabinách kolesových rypadel. 

 

 

Za účelem zlepšení dynamických vlastností sedaček ve vertikálním směru byl 

navržen zjednodušený dynamický absorbér (obr. 6, 7), který se skládá ze 4 

vertikálních pružin upevněných po stranách sedačky Actimo M a 16-ti 1kg závaží 

(4 závaží na pružinu) zavěšených na těchto pružinách. Pro měření byla opět 

použita kalibrační sedačka Actimo M s dynamickým absorbérem  

a biomechanickou zátěží 100 kg. Plošina byla buzena harmonickým signálem ve 

směru z, reálným signálem ve směru z a kombinací reálných signálů x, y, z. 
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Zlepšení při buzení reálným signálem ve směru z dosahuje hodnoty 25%. Při 

buzení reálným signálem ve všech směrech ovšem dochází k výraznému zhoršení 

v bočních směrech. 

 

 

  
 

obr. 6  Dynamický absorbér 
 

obr. 7  Dynamický absorbér – detail 
 

 

 

Na základě zkušeností se zjednodušeným dynamickým absorbérem - absorbér č.1 

byl navržen a vyroben nový prototyp dynamického absorbéru kmitů – absorbér č.2 

(obr. 8, 9). Jeho výhodou oproti původní variantě jsou kompaktní rozměry  

a odolnost vůči vibracím působícím v horizontální rovině. Pro buzení simulačních 

modelů byla použita svislá složka reálného signálu rypadla SchRs 1320.           

 

 

 

 
 

 
obr. 8  Schéma dynamického absorbéru 

kmitů č.2 

 
obr. 9  Dynamický absorbér kmitů č.2 
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Ze simulací vyplývá, že při optimálním naladění absorbéru pro dané signály je 

možné dosáhnout snížení svislých složek vibrací na polovinu původní hodnoty. 

Pro ověření výsledků byla provedena měření s prototypem navrženého absorbéru 

na měřicí plošině se šesti stupni volnosti v HDL TUL. Při měření se ukázalo, že 

tlumič sedačky, který je v mechanizmu sedačky umístěn nesymetricky, způsobuje 

nežádoucí naklápění sedáku a částečné křížení nůžkového mechanizmu. Proto 

byla sedačka při měření testována i bez tlumiče. Z měření vyplývá, že nejmenší 

hodnotu zrychlení sedáku prokazuje sedačka s absorbérem a bez tlumiče. Snížení 

této hodnoty vůči původní konfiguraci sedačky (tj. s tlumičem a bez absorbéru) je 

přibližně 15%. V porovnání s výsledkem simulace to není tak velké zlepšení, ale 

toto snížení účinnosti mohlo být způsobeno sníženou pohyblivostí jedné z hmot 

absorbéru z důvodu nepřesnosti při lícování torzní tyče a kluzného pouzdra. Při 

měření s biomechanickou zátěží se ukázalo, že interakce nohou člověka  

s plošinou snižuje úroveň výsledných vibrací na sedáku sedačky a tím do jisté 

míry snižuje účinnost absorbéru. Prozatím bylo rozhodnuto, že výzkum vlivu 

absorbéru na snížení vznikajících dynamických účinků nebude pokračovat. 

 

 

 

 

Výzkum pokračoval experimentálním měřením sedaček s pasivní  

i biomechanickou zátěží na P6SV.  Pro experimenty s biomechanickou zátěží byly 

zvoleny 3 typy postav s hmotností 70, 85 a 100kg. Sedačky Actimo M (tab. 2), 

Actimo XXL (tab. 3) a CVG Air 65/K4 (tab. 4) byly testovány s použitím 

harmonického signálu 0,5-5Hz ve směru x,y,z, a směru x,y,z reálného signálu 

SchRs 1320. Na základě harmonického signálu byly stanoveny přenosové funkce 

sedaček. Výsledky měření sedaček s biomechanickou zátěží a reálným signálem 

prokázaly výrazné zhoršení přenosu ve směru x, neutrální přenos ve směru y  

a výrazné zlepšení přenosu ve směru z (tab. 5). Výjimkou byl pouze směr z  

u sedačky CVG Air 65/K4, kde došlo ke zhoršení přenosu. Parametry této 

sedačka nejsou vhodné pro aplikaci v kabinách kolesových rypadel. 
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tab. 2  Actimo M – výsledky měření 
 

  

Přenos plošina-sedák (zlepšení +) [%] 

70kg - z 85kg - z 100kg - z 

MT ST VT MT ST VT MT ST VT 

aw_Z 19% 17% 22% 19% 11% 24% 22% 10% 24% 
 
 

tab. 3  Actimo XXL – výsledky měření 
 

  

Přenos plošina-sedák (zlepšení +) [%] 

70kg - z 85kg - z 100kg - z 

MT VT MT VT MT VT 

aw_Z 39% 22% 35% 24% 45% 28% 

 
 
 

tab. 4  CVG – výsledky měření 
 

  

Přenos plošina-sedák (zlepšení +) [%] 

70kg - z 85kg - z 100kg - z 

MT VT MT VT MT VT 

aw_Z -23% -25% -18% -16% -13% 45% 

 
 
 
 
 

tab. 5  Přenos vibrací sedaček – výsledky měření 
 

 
 

Přenos plošina-sedák (zlepšení +) [%] 

směr x směr y směr z 

min. max. min. max. min. max. 

Actimo M -45% -31% -3% +10% +19% +28% 

Actimo XXL -54% -34% -8% +6% +21% +46% 

CVG Air 65/K4 -38% -33% -4% +3% -28% -15% 
 

 
 
Nejvhodnější variantou pro odpruženou kabinu SchRs 1320 z hlediska přenosu 

vibrací a rovněž z hlediska ergonomického je sedačka Actimo XXL (obr. 10). Při 

nastavení malého útlumu dosahuje zlepšení přenosu ve směru z hodnoty 36-

46% (graf 8). 
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obr. 10  Sedačka Actimo XXL graf 8  Přenos akcelerace ve vertikálním směru 

 

 
 
3.3 Třetí vibroizolační stupeň 

 

Významným faktorem komfortu sedící osoby v korečkovém rypadle jsou statické  

a dynamické vlastnosti sedadla, jehož výplň je vyrobena z polyuretanové pěny [7]. 

Mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou závislé na mnoha činitelích. Kromě 

chemického složení a hustoty lze předpokládat, že jedním z nich je i teplota 

materiálu. To zároveň souvisí s problematikou teplotního komfortu sedící osoby, 

která je v posledních letech vědeckou veřejností rozvíjena, jak dokládají mnohé 

publikace zabývající se například vyhodnocováním teplotních poměrů v místech 

kontaktu řidiče a sedáku v reálném experimentu provedeném s více osobami. Jiné 

publikace pojednávají o teplotním komfortu leteckých sedadel nebo o konstrukci 

zařízení schopných teplotu sedáku regulovat. 

 

 

 

V rámci výzkumu byly prověřovány vlastnosti polštářů sedáků a opěráků včetně 

vlivu potahových materiálů. Jednalo se zejména o stanovení tuhostních  

a útlumových charakteristik modelů. Zvláštní pozornost byla věnována vlivu 

textilních potahových materiálů a vlivu jejich předpětí na možnost nastavení 

optimální tuhosti a tlumení. V současné době jsou výplně takřka výhradně 

vyráběny z polyuretanové pěny. Laboratorně byly testovány vzorky tohoto 

materiálu pro zjištění deformací a rychlosti deformace. Z těchto výsledků lze poté 

určit veličiny, které vystihují materiálové vlastnosti pružicí, tlumicí a jejich vzájemný 

poměr. 
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obr. 11  Instron E3000 s testovacím vzorkem pěny (vlevo), testování pěny bez 
potahu (střed), testování vzorku s potahem (vpravo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testování polyuretanových vzorků se provádělo na dynamickém zatěžovacím 

stroji Instron Elektropuls 3000 (obr. 11), k němuž bylo zakoupeno další 

příslušenství potřebné pro získání co nejpřesnějších informací o charakteru 

zkoušených vzorků. Přístroj Instron byl upraven pro použití v teplotní komoře  

(obr. 12) pro rozsah teplot deklarovaných výrobcem (-70 až +250°C). 
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obr. 12  Instron E3000 + teplotní komora –   
uspořádání experimentu 

 

 
 

 

 

 
Měřením bylo zjištěno, že použití přídavného polyuretanového polštáře s textilním 

potahem u sledovaných variant nepřináší zlepšení přenosu zrychlení na sedící 

osobu s hmotností 75 kg a 100 kg. Na osobu s menší hmotností 55 kg byl efekt 

spíše negativní. Lze předpokládat, že volbou polštářů s vhodnějšími 

vysokoelastickými vlastnostmi by bylo možné dosáhnout výhodnějších 

přenosových vlastností, ale výsledný přenos vibrací  základny ke kontaktní ploše 

sedící osoby by nebyl významně lepší. 

 

 

 

 

Tlumení materiálu ovlivňují nejen kinematické parametry stlačování materiálu, jako 

jsou deformace a rychlost deformace, ale i hustota materiálu a jeho teplota.  

S rostoucí teplotou klesá schopnost PU pěny disipovat energii. Přestože 

vibroizolační vlastnosti přídavných polštářů jsou problematické, lze doporučit 

použití přídavných výměnných polštářů s vhodnou tuhostí podle hmotnosti řidiče 

korečkového rypadla jako třetího vibroizolačního stupně zejména s ohledem na 

možnost výměny polštáře společně s řidičem. To je výhodné z hlediska absorpce 

potu v teplotně exponovaných podmínkách letního provozu. Zvětšení výsledné 

poddajnosti sedačky s přídavným polštářem ve vodorovné rovině nemá nepříznivý 

vliv na přenos vibrací u vícestupňové vibroizolace kolesového rypadla SchRs 

1320, kde v prvním vibroizolačním stupni zavěšením kabiny na paralelogramovém 

závěsu se významně omezují vibrace kabiny ve vodorovné rovině. 
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4. REALIZACE  NOVÉHO  PROVEDENÍ 

 

Pro potřeby výroby a montáže odpružení byl kromě výkresové dokumentace 

vypracován rovněž plán postupu montážních prací, harmonogram výroby  

a montáže a technický popis díla. Byl stanoven termín  s využitím roční revize 

technologického celku. 

 

S ohledem na typ zatížení kabiny řidiče kolesového rypadla byla pro základní 

statické výpočty uvažována zátěž o velikosti 1,5 násobku vlastní hmotnosti 

konstrukce [5]. S důrazem na životnost konstrukce jsou všechny nové konstrukční 

úpravy dimenzovány tak, aby maximální hodnota nominálního napětí ve svarových 

spojích a nových dílech nepřesáhla hranici 70 MPa (obr.14). U stávajících dílů je 

hranice nominálního napětí volena s ohledem na původní napjatost konstrukce. Ta 

se pohybuje u dílů, které nevykázali během provozu známky porušení(obr. 13), 

kolem hranice 100 MPa [13].  
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      obr. 13  Rozložení napjatosti – kabina ležící na rámu 

 
 

 
obr. 14  Rozložení napjatosti – kabina zavěšena 
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Bylo nutné provézt kontrolu skutečného provedení ocelové konstrukce [8] samotné 

kabiny řidiče a porovnat ho s výkresovou dokumentací od subdodavatele. Drobné 

zjištěné odchylky byly zahrnuty do statických výpočtů pro výrobu a montáž 

spodního kotvení lanových závěsů. Výkresová dokumentace k vertikálně pojízdné 

konzole pro rám kabiny je součástí dodávky rypadla a na jejím základě byly opět 

provedeny statické výpočty, ale pro výrobu a montáž horních úchytů lanových 

závěsů. Výrobou a montáží kompletního díla byla pověřena dceřiná společnost SD 

a.s. 1. Strojírenská (obr. 15-18), která zabezpečuje plánované opravy a svou 

odborností zaručuje spolehlivost a kvalitu odvedené práce. 

 

 

  

 
obr. 15-18  Montáž spodních a horních úchytů 

4.1 Technický popis řešení 

 

Kabina operátora SchRs 1320 je zavěšena v rámu pomocí 3 lanových závěsů. 

Rám je kyvně připevněn pomocí dvou čepů, jejichž společná horizontální osa je 

kolmá na podélnou osu kolesového výložníku, v konzole a jeho vodorovná poloha 

je nastavena pomocí servopohonu. K rámu je zároveň připevněno schodiště, které 

svoji váhou a směrem působení má pozitivní vliv v procesu vibroizolace. 
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Každý lanový závěs (obr. 19) je kotven ke konzolám rámu (horní část) a konzolám 

kabiny (spodní část) pomocí 8 šroubů. Kabina vykonává kyvný pohyb uvnitř rámu 

na principu paralelogramu pohybujícího se volně v obecném směru. Tento závěs 

umožnil zcela izolovat soustavu samostatné kabiny ve vodorovné rovině od svého 

okolí. V případě velkých výchylek, kdy vlivem otáčení horní stavby dochází 

k plynulému přechodu z podélného sklonu na příčný může dojít k částečnému 

dosednutí kabiny na dorazové tlumiče a silentbloky umístněné na spodní a horní 

části rámu a to pouze při dosažení maximálních hodnot náklonů stroje. Tlumiče  

i silentbloky jsou nastavitelné a umožňují nastavení vůle mezi kabinou a rámem. 

Výšku mezery mezi podlahou kabiny a rámem je možné nastavit. Standardní 

výška mezery je 45 mm (příloha č.3).  

 
 

 
Schéma kompletního závěsu 
 

 
 

obr. 19  Konstrukce lanového závěsu  

            šroub s okem – řetězová spojka – napínák - lano – šroub s okem  

 

 

Po ukončení roční revize Technologického celku tedy i všech prací na rypadle byl 

povolen a spuštěn zkušební provoz pro určení varianty k útlumu kývavého pohybu 

dvoutunové kabiny řidiče. Jak bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, při délce 

závěsu 2m získala kabina řidiče přenosem frekvenci cca 0,35Hz. Jestliže celý 

zavěšený systém má hmotnost cca 2t a délku pohybu ve vodorovné 

rovině 120mm, máme dostatečné informace pro určení přibližné síly potřebné ke 

zpomalení tohoto pohybu. 

Vhodná, jednoduchá a na první pohled nenáročná varianta byla opravdu zvolena  

a všemi přítomnými schválena ta, která pracuje na principu suchého tření. To 

znamená, že dvě ocelové desky o tloušťce 10mm a ploše 500x500mm jsou k sobě 

přitlačovány regulovatelnou silou. Jedna deska je ukotvena na pevné části, druhá 

na pohyblivé a to vše ve vodorovné rovině. Aby kabina při svém pohybu a třecím 

útlumu nezískávala rotaci kolem své svislé osy z, je nutné instalovat minimálně 

dva třecí body. 
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V případě nenaplnění teoretických předpokladů při provozu nového systému 

tlumení nebude ohrožena těžba rypadla, protože nové odpružení lze velmi snadno 

deaktivovat. Deaktivace odpružení je možná po spuštění kabiny na 3 dosedací  

a fixační podložky umístněné na rámu kolem kabiny. Tím se vrátí kabina do stavu 

před rekonstrukcí. 

 
 

 

4.2 Návod k používání a předpis pro údržbu 

 

Jedná se o zařízení, které pro svou funkci, dosáhne-li se správného naladění, 

nevyžaduje zvláštní držbu. Údržba sedačky řidiče se provádí podle zvláštního 

návodu vypracovaného výrobcem sedačky.  

 

Jinak držba spočívá v pravidelné kontrole dílů, která je zaměřena na jejich stav  

a neporušenost (příloha č.4). Tato kontrola musí být prováděna při zachování 

obecných bezpečnostních předpisů. Provádí se zásadně z lávek, případně 

s použitím žebříku, je-li kolesový výložník ve své spodní poloze a kabina spuštěna 

do spodní polohy svého vertikálního pohybu. 

 

Kontrolu nosných částí konstrukce provádět společně s kontrolou ocelové 

konstrukce rámu a pojezdové konzoly. Kontrolu nosných lan provádět současně 

s kontrolou nosného lana pojezdu kabiny [12].  

 

Kromě výše uvedených částí konstrukce odpružení je potřebná při PPO cca ve  

14 denních intervalech rovněž kontrola opotřebení dorazových tlumičů, 

silentbloků, jejich plastových dorazů a přídavného odpružení pod kabinou. Tyto 

výrazně neovlivňují bezpečnost provozu, ale mají vliv na hygienu práce.   
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VYHODNOCENÍ  A  ZÁVĚR 

 

V oblasti realizace je největším přínosem unikátní odpružení kabiny kolesového 

rypadla SchRs 1320 s využitím lanového závěsu. S tímto konstrukčně 

jednoduchým řešením se podařilo výrazně zredukovat vodorovné složky kmitů 

kabiny během provozu hlavně při těžbě v pevných a obtížných polohách. Tímto 

způsobem vyřešení daného problému byly vytvořeny pracovní podmínky, které 

jsou vhodné při plnění extrémně náročných úkolů, aniž by se z důvodu 

negativního ovlivnění při rozhodování operátora snížilo efektivní využití rypadla , 

tedy celého TC. Správné rozhodování řídícího pracovníka při plnění extrémně 

náročných úkolů má pro organizaci veliký význam, proto je důležité, aby 

organizace vytvářela svým zaměstnancům vhodné pracovní podmínky a určené 

zařízení bylo efektivně využito.  

 

Pro redukci ve vertikálním směru byly využity výsledky laboratorních experimentů 

s různými typy sedaček. Z vyhodnocení těchto měření vyplývá, že nejvhodnější 

sedačkou pro tuto kabinu je typ Grammer Actimo XXL. Výrazné snížení vibrací 

potvrdilo kromě měření také subjektivní hodnocení obsluhy. 

 

Právě tímto jednoduchým řešením byl odstraněn problémový a poruchový uzel. 

Nebylo vždy jednoduché udržet pracovní podmínky na dané úrovni, aby splňovaly 

potřebné jak hygienické, tak lidské normy. 

 

Na základě výsledků dlouhodobého měření, způsobu vyhodnocování, na různých 

typech rýpadel v různých lokalitách byl vytvořen metodický postup pro návrh a 

realizaci vícestupňové vibroizolace řidiče v kabinách kolesových rypadel, přičemž 

byl kladen důraz na jednoduchost, spolehlivost a vhodné dynamické vlastnosti. 

 

Tímto považuji problém za vyřešený, tedy cíle úkolu byly splněny. 
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