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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

ZEMČÍK, F. Konstrukční řešení výložníku čelního lopatového nakladače 

KOMATSU WA150PZ-5 s výkonem kapalinou chlazeného motoru 74 kW, rozchodem 

kol 1,78 m, rozvorem náprav 2,6 m a provozní hmotností 8960 kg. Fakulta strojní VŠB-

Technická univerzita Ostrava, 2012, 52 s. Bakalářská práce, vedoucí Fries, J. 

 

V této bakalářské práci se zabývám konstrukční úpravou ramene výložníku 

čelního lopatového nakladače KOMATSU WA150PZ-5. V první části bakalářské práce 

je vypsána stručná charakteristika problematiky čelních nakladačů. Následuje upřesnění 

problému a návrh na jeho řešení včetně analýzy metodou konečných prvků. Dále se 

práce věnuje popisu provedení navrženého konstrukčního řešení včetně výpočtu 

stability nakladače s upraveným výložníkem. Závěr bakalářské práce je věnován 

ekonomickému zdůvodnění řešení daného problému. Příloha obsahuje výkresovou 

dokumentaci výložníku nakladače, stanovení postupu svařování a cenové kalkulace. 

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 
 

ZEMČÍK, F. Boom design of KOMATSU WA150PZ-5 wheel loader with 

power of liquid-cooled engine of 74 kW (101 HP), wheel track 1,78 m, wheelbase 2,6 m 

and weight 8960 kg. Faculty of Mechanical Engineering, VŠB – Technical University 

of Ostrava, 2012, 52 pp. Bachelor thesis, supervisor Fries, J. 

 

This thesis deals with the KOMATSU WA150PZ-5 front wheel loader new 

shovel boom modification. The first part of the thesis includes brief characteristics of 

the front wheel loaders. The problem specification and the suggestion of the result 

including finite element method analysis will follow. The thesis continues with a 

characterization of a proposed design including stability calculation of the modified 

shovel boom. The end is devoted to the economical explanation of a final solution. You 

can find the design documentation, welding procedure specification and the budget 

calculations in the appendix. 
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Seznam použitého značení 

 

Značka Název Rozměr 

s1 tloušťka materiálu ramene výložníku [mm] 

Re mez kluzu materiálu [MPa] 

Rm mez pevnosti materiálu [MPa] 

T tloušťka [mm] 

A tažnost [%] 

I1 svařovací proud pro elektrody ø 3,2 mm [A] 

I2 svařovací proud pro elektrody ø 4,0 mm [A] 

U svařovací napětí [V] 

s2 tloušťka materiálu výztuhy [mm] 

TP teplota předehřevu [°C] 

CP teplotní součinitel [-] 

CS teplotní součinitel [-] 

CC teplotní součinitel [-] 

PW součinitel [-] 

PCM součinitel [-] 

H obsah difúzního vodíku [ml.100g-1] 

K  intenzita tuhosti spoje [N.mm-2] 

g gravitační konstanta [ 2sm −⋅ ] 

K0 koeficient [-] 

Q tepelný příkon [kJ.mm-1] 

CET uhlíkový ekvivalent [-] 

k koeficient tepelné účinnosti [-] 

vs rychlost svařování [mm.s-1] 

V objem trojúhelníku [cm3] 

a dálka strany [cm] 

va výška na stranu „a“ [cm] 

l délka svaru [cm] 

ρ měrná hmotnost [g.cm-3] 

m hmotnost [kg] 

F působící síla [N] 
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mL hmotnost lopaty [kg] 

kSU koeficient sypaného uhlí [-] 

ρU měrná hmotnost černého uhlí [kg.m-3] 

VL objem lopaty [m3] 

Ϭ maximální napětí [MPa] 

ϬDOV dovolené napětí [MPa] 

G1 tíha přední části nakladače [kg] 

G2 tíha zadní části nakladače [kg] 

G3 tíha přídavného závaží [kg] 

G4 tíha výložníku s výztuží [kg] 

G5 tíha plně naložené lopaty [kg] 

GC celková tíha [kg] 

xP x-ová souřadnice, při pojezdu z naloženou lopatou [m] 

xHmax x-ová souřadnice, při max. horizontální poloze naplněné lopaty [m] 

xVmax x-ová souřadnice, při max. vertikální poloze naplněné lopaty [m] 

yP y-ová souřadnice, při pojezdu z naloženou lopatou [m] 

yHmax y-ová souřadnice, při max. horizontální poloze naplněné lopaty [m] 

yVmax y-ová souřadnice, při max. vertikální poloze naplněné lopaty [m] 

mN hmotnost nakladače [kg] 

v rychlost pojezdu [m.s-1] 

r vzdálenost těžiště od klopného bodu [m] 

h rozdíl polohy těžiště při výpočtu dynamické stability [m] 

WC celková energie [J] 

WP potencionální energie [J] 

WK kinetická energie [J] 
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1. Úvod 

Japonská firma KOMATSU vyrábí stavební, těžební, zemní a zemědělské stroje 

už bezmála sto let. Během této doby prošla na trhu s těmito stroji kompletním vývojem 

a stala se jedním z čelních představitelů mechanizačního průmyslu na celém světě. 

V této souvislosti sloučila svou činnost s různými předními výrobci stavebních 

a zemních strojů na světě. Vlivem kooperací svých technologií s technologiemi 

původních výrobců je dnes stále na přední příčce tohoto odvětví. 

V této bakalářské práci se zabývám konstrukčním řešením opravy výložníku 

čelního lopatového nakladače KOMATSU WA150PZ-5 (obrázek 1.1). Tyto stroje spolu 

s dalšími produkty společnosti KOMATSU - jako jsou kolová lopatová rypadla, 

kompaktory a malé dozery - jsou pro evropský vyráběny v německém Hannoveru. 

 
Obrázek 1.1 - KOMATSU WA150PZ-5 

 

Předmětem mé práce je řešení opravy nakladače KOMATSU poškozeného 

lomem čepu, a tím vyvolané deformace výložníku. 

Oprava poškození si vyžádala komplikovanější konstrukční řešení v místě 

otočného uložení lopaty na pracovní výložník. Standardní výměna celého výložníku 

nebyla v dané chvíli možná, jak bude později vysvětleno, a proto bylo nutné přistoupit 

k řešení splňující jak mechanické, bezpečnostní, tak časové a hlavně ekonomicky 

nenáročné podmínky. 
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2. Rešerše dané problematiky 

2.1 Stroje pro zemní práce 

Lidská společnost pro svůj život a rozvoj provádí spoustu činností. Jednou z nich 

je i stavební průmysl se vším, co s ním souvisí. Tento průmysl za dobu své existence 

zaznamenal velký rozvoj jak po stránce materiálové, tak i technické a technologické. 

Díky tomuto rozvoji je život společnosti efektivnější a příznivější. Spousta lidských 

činností je úzce propojena a stavební průmysl je obsažen ve spoustě z nich. Kde 

bydlíme nebo po čem je potřeba se přepravovat, to vše se musí nejdříve vybudovat 

a jelikož lidská společnost je formována do státních uskupení, tak pokrok stavebního 

průmyslu má přímou souvislost s ekonomickou vyspělostí dané země. 

Stavební výroba je souhrnem mnoha prací a jednou z nich jsou i zemní práce. 

Tyto práce jsou nutné pro založení jakýchkoli staveb, a to dopravních, 

vodohospodářských, obytných, zemědělských a průmyslových včetně jejich 

logistického zajištění. Nelze kromě vyjmenovaných složek pozemního stavitelství 

opomenout důlní činnost, a třeba i předpokládanou činnost při stavbách ve vesmíru. 

V dřívějších dobách byly tyto práce vykonávány manuálně s využitím velkého 

počtu lidských zdrojů. Dnešní doba, která lpí na zvýšené kvantitě, efektivitě ale také 

kvalitě, se bez strojů neobejde. Nejenže stroje nahradily velké počty manuálně 

pracujících, ale také zrychlily celý proces a v neposlední řadě dokáží s využitím 

moderních technologií provést souhrn velice přesných operací. V některých případech 

lze tyto operace provádět bez přímé účasti lidské posádky. Činnosti jsou velice 

různorodé, ale v největším rozsahu je zastoupeno vytěžení, přemístění, uskladnění 

a naložení, které je často spojeno s manipulací. Zemní stavební stroje se zpravidla dělí 

na těžební (dobývací) a ukládací (zakládací). Mezičlánkem těchto operací je 

samozřejmě proces přemístění. Většina zemních stavebních strojů je schopna přemístění 

a v praxi pravidelně přepravuje vytěžený materiál na různé vzdálenosti, ovšem 

z hlediska procentuálního zastoupení je to nepatrný zlomek v porovnání s běžnými 

dopravními a manipulačními prostředky jako jsou dopravníky, železniční a silniční 

doprava atd. 
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2.2 Vznik a vývoj lopatových nakladačů 

Po celou dobu lidské činnosti se setkáváme se snahami o zjednodušení, případně 

zefektivnění práce. Jde o komplex využití jiných zdrojů energie (domácí zvířata, vítr, 

voda) a s nimi související nutný technický a technologický pokrok. Kde zpočátku 

stačily jednoduché saně a páky, tam bylo potřeba v dalších dobách uplatnit kola, 

kladkostroje a další důmyslné mechanismy, které dokázaly další zdroje využít s větší 

účinností. Časem se začali pro manipulaci se zeminou, sypkými hmotami, vytěženými 

horninami a kamením využívat lopatová rypadla. Součástí této manipulace bylo 

i nakládání. 

Tyto stroje ovšem byly vytvářeny převážně pro těžbu. Proto v rámci 

specializovaného rozčlenění strojů pro zemní práce byly vyvíjeny i samostatné 

nakladače určené primárně pro nakládání již zmíněných a jiných hmot. Na počátku byly 

upravovány traktory jak pásové, tak i kolové, automobilové podvozky nebo dopravní 

vozíky s vlastním pohonem. Díky poznatkům získaným při modifikaci podvozků 

zemědělských strojů byly vyvinuty samostatné podvozky pro nakladače. 

Pohyb pracovního zařízení (lopaty) byl řešen lanovým pohonem, až posléze byl 

nahrazen pohonem hydraulickým. K jeho prudkému rozvoji hlavní měrou přispěla 

především II. světová válka (2, s. 5), stejně jako k pokroku v navrhování motorů, 

hydrodynamických a hydrostatických systémů a ovládacích mechanismů. Výrazně se 

zdokonalila konstrukce rámů a výložníků, jejich zvýšená tuhost při stejných nebo 

zmenšených rozměrech byla výsledkem vývoje v oboru materiálového inženýrství. 

Během války se vysoce zdokonalily hydraulické systémy a to převážně v letectví 

(1, s.158). Následné využití přímočarých hydraulických motorů (válců) vedlo 

ke zjednodušení celkové konstrukce a ovládání. Vyvinutí kombinovaných ložisek 

velkého průměru zajistilo návrh konstrukčního řešení kloubových a otočných 

nakladačů. 

Uplatnění hydrodynamického nebo hydrostatického systému pohonu umožnilo 

maximálně efektivní přenos energie pro pohyb nakladačů. Při snížení dynamických 

účinků z lopaty stroje na rám a kabinu pomocí tlumicích hydropneumatických systémů 

lze docílit jízdních rychlostí s plnou lopatou až 60 km.h-1. Tato zdokonalení vedla 

k prodloužení ekonomické přepravní vzdálenosti, která je jedním z parametrů pro 

posuzování nakladačů, na 400m (1, s. 171). 
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Lopatové nakladače jsou určeny pro nakládání sypkých a kusovitých materiálů. 

Tyto mobilní stroje pracují v cyklickém režimu. Při těžbě jsou využity i k přepravě 

lehčích hornin. Samotná přeprava je dána výhodností využití nakladače jako prostředku 

pro dopravu. Z větší části materiál nabírá a nakládá na dopravní prostředky. Při nabírání 

plně využívá své trakční síly, rypné síly pracovního zařízení a kinetické energie stroje 

k nájezdu do hromady a nabírání materiálu do otevřené nádoby (lopaty) (1, s. 171). 

Nakladače mohou být osazeny nejen standardní lopatou, ale bývají využity 

k upevnění dalších pracovních nástrojů jako jsou nakládací vidle, kleště, drapáky, 

vrtáky atd. Pro pohon těchto dalších zařízení je využíván hydraulický systém stroje 

primárně určený pro pohyb pracovního zařízení. Proto se setkáváme jako u všech 

hydraulicky ovládaných zemních stavebních strojů s univerzálním využitím. Z daných 

důvodů jsou nakladače využívány i v jiných průmyslových odvětvích. 

Základním parametrem pro posouzení nakladače je nosnost a objem lopaty. Dále 

je výběr stroje posuzován podle manévrovacích prostorů. Zde je parametrem 

i skutečnost zda jde o nakladač čelní, čelní kloubový, otočný, nebo nakladač s bočním 

výsypem. 

2.3 Rozdělení lopatových nakladačů 

Lopatové nakladače se liší konstrukčním řešením pracovního zařízení a řešením 

podvozku. Výsledkem jsou odlišné možnosti práce jednotlivých strojů. 

Rozdělení nakladačů podle podvozku: 

1. pásové (obrázek 2.1) 

2. kolové (obrázek 2.2) 

Rozdělení podle konstrukce pracovního zařízení: 

1. čelní (obrázek 2.2) 

2. otočné (pracovní zařízení uloženo na otočné stavbě) 

Jedno z nejvíce využívaných konstrukčních řešení je čelní kloubový nakladač. 

Toto uspořádání je konstrukčně neproveditelné u pásových podvozků 
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Obrázek 2.1 - nakladač s pásovým podvozkem 

 

 
Obrázek 2.2 - nakladač s kolovým podvozkem 

 

2.3.1 Podvozek 

Podvozková součást plně zajišťuje mobilitu nakladače, ale je využita i k procesu 

naložení a vyložení materiálu. Jiné stroje nemusí pojezd využívat pro cyklus své práce 

(lopatová rypadla), zde je ovšem toto uplatnění výhodnější pro přenos materiálu na větší 

vzdálenost i menším strojem, jednoduše vykonáním stejného počtu cyklů s přejezdem. 

Jde především o využití nakladačů s kolovým podvozkem na pevném povrchu. 

Do nepevných povrchů je vhodné použití pásových nakladačů z důvodů průchodnosti, 
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ale také lze využít jejich hutnicí schopnost. Podvozek dále zajišťuje manévrovatelnost, 

stabilitu a tlumení rázů při jízdě. 

Podvozky nakladačů s jednou řízenou nápravou 

Pracovní nástroj je při práci naváděn pohybem celého stroje. Pracovní cyklus je 

přirozeně prodloužen. 

Podvozky s jednou řízenou nápravou jsou: 

1. s předním řízením a čelním nakládacím mechanismem 

(rypadlonakladače – obrázek 2.3) 

2. se zadní řízenou a méně zatíženou nápravou. 

 
Obrázek 2.3 - rypadlonakladač s jednou řízenou nápravou - přední 

 

Podvozky nakladačů se dvěma řízenými nápravami 

Takto lze označit podvozky kloubových nakladačů, kde řízení obstarává dvojice 

hydraulických válců lámajících podvozek kolem svislé osy kloubu samotného 

podvozku. Toto uspořádání se vyznačuje vynikající manévrovatelností a především 

menším opotřebením pneumatik. Vzhledem k tomu, že u větších strojů jde o 

nezanedbatelnou položku, je tento efekt velmi žádoucí. Mezi tyto stroje řadíme 

i rypadlonakladače a nakladače s pevným rámem, kde je využito natáčení obou náprav 

(obrázek 2.4). Zadní náprava může zpravidla nabízet tři možnosti ovládání, které 

zajišťují lepší pohyb a navíc nové možnosti. Jde o režimy řízení dvou kol, řízení všech 

kol a režim „krabí pohyb“. U prvního jde o stejnou variantu jako u nakladačů s jednou 
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řiditelnou nápravou. Řízení všech kol výrazně snižuje poloměr otáčení a režim 

„krabí pohyb“ umožňuje stroji při stálé přímé jízdě posun stroje v příčném směru. 

 
Obrázek 2.4 - rypadlonakladač s oběma řízenými nápravami 

 

Pro menší nakladače bývá ve velké míře použit kolový podvozek s pevně 

uloženými dvěma nápravami (obrázek 2.5). K otáčení dochází při změně rychlosti kol 

jedné strany, případně při opačném otáčení. Takto se stroj může otočit na jednom místě. 

Tato operace není předešlým typům díky jejich konstrukci umožněna a v tom také 

spočívá výhoda tohoto uspořádání. Tímto typem ovládání pojezdu jsou vybaveny také 

pásové podvozky (obrázek 2.6) a to buď plně hydrostaticky, nebo pomocí systému 

spojka-brzda či uplatnění systému regulovaného systému řízení. Nevýhoda kolového 

podvozku je vysoké namáhání pneumatik při zatáčení nebo otáčení. 

 
Obrázek 2.5 - smykem řízený nakladač s kolovým podvozkem 
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Obrázek 2.6 - smykem řízený nakladač s pásovým podvozkem 

 

2.3.2 Nakládací mechanismus 

Nakládací mechanismus, který se skládá z výložníku a pracovního nástroje, 

může být propojen rychloupínacím zařízením pro snadnou výměnu pracovních zařízení. 

Dále je jeho součástí mechanismus pákového ovládání a přímočaré hydraulické motory 

(válce). Tyto jednotlivé části mohou být rozdílně uchyceny k sobě navzájem dle 

různých kinematických požadavků, ovšem jako celek je vše zpravidla uchyceno k rámu 

stroje, nebo v případě otočného nakladače na otočné stavbě. 

 
Obrázek 2.7 - polohy lopaty                          Obrázek 2.8 - udržování polohy 

 

Funkcí nakládacího ústrojí je ustavení pracovního nářadí do optimálních poloh 

pro nakládaní, přepravu a vyložení materiálu (obrázek 2.7). Lopata musí být při 

najíždění do materiálu nastavena hřbetem rovnoběžně se zemí. Po najetí musí naklopení 
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umožnit nabrání materiálu do maximálního specifikovaného objemu. Naklopená poloha 

nesmí během zvedání měnit směrový vektor, aby nedocházelo k odsypávání 

manipulovaného materiálu. Díky paralelogramového uspořádání je to zaručeno (obrázek 

2.8). Při vyklápění je nezbytně nutné docílit takové polohy, kdy je všechen objem 

vyprázdněn. Materiál překoná třecí odpor o stěnu nádoby (tento údaj je odlišný od 

druhu vyklápěného materiálu) ovšem při návrhu a konstrukci se vychází ze zaběhnutých 

pravidel pro nejčastěji používané materiály. Polohy pracovní lopaty jsou znázorněny na 

obrázku 2.9. 

 
Obrázek 2.9 - pracovní polohy lopaty 

 

Nejpoužívanější systémy nakládacího mechanismu (obrázek 2.10) 

a) Z-mechanismus. Velmi rozšířené uspořádání – vhodné pro těžbu (optimální 

využití síly hydraulického válce). Tímto mechanismem jsou osazeny všechny střední 

a velké nakladače produkce KOMATSU včetně v této práci doposud zmíněného 

nakladače WA150PZ-5 

b) Kompaktní mechanismus. Tento systém je používán u rypadlonakladačů a u 

smykem řízených nakladačů. Pro tyto stroje je zde na krátkém zařízení dosaženo 

vysokého vyklápění. 

c) Mumifikační (posilující) mechanismus. Násobí rypnou sílu, nedrží orientaci 

při zdvihu hydraulických přímočarých motorů, ale umožňuje poměrně velký úhlový 

rozsah pohybu z polohy přiklopené do polohy vysýpací. 

d) Redukovaný Z-mechanismus. Je nejvhodnějším uspořádáním v otázce využití 

silových účinků včetně dosahů při nakládání.  
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Obrázek 2.10 - systémy pracovních zařízení 

 

Výložník 

Je část nakládacího ústrojí spojující pracovní zařízení s rámem stroje. Přenáší 

veškeré síly z náběru a zvedání materiálu na rám stroje. Požadavkem na něj je vysoká 

tuhost. Jeho konstrukce je řešena z hlediska optimálního rozložení napětí v materiálu. 

Na výložník jsou uchyceny pracovní komponenty. Je ovládán hydraulickými válci. 

Jak bude dále v této práci dále zmíněno, došlo zde při zlomení spojujícího čepu 

výložníku a lopaty k poškození výložníku nestejnoměrnou zátěží na jeho jednotlivé 

části a ten byl poté deformován. 

2.3.3 Pracovní zařízení 

Hydraulické systémy umožňují nakladačům užití nejen standardní lopaty, 

ale také dalších přídavných zařízení, které mohou být na stroji užívány trvale nebo na 

přechodnou dobu. Můžeme využít i lopaty s vysokým nebo bočním vyklopením a také 

vnitřním otevřením „žralok“, který je dnes masivně využíván u rypadlonakladačů 

traktorového typu. Zmíním i další možná přídavná zařízení: 

• řezačky 

• radlice 
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• čisticí nástavba 

• hák 

• drapák 

• nakládací vidle  

• kleště 

• hydraulické kladivo 

• fréza na sníh, asfalt 

• rýhovač 

• vrtací zařízení 

2.4 Čelní kolové lopatové nakladače kloubové 

Jde o stroje s kolovým podvozkem, kloubovým uspořádáním a nakládacím 

ústrojím uchyceným k rámu stroje v přední kloubové části. Vynikají zvýšenou 

pohyblivostí při primárně určené práci nakládání na místech, kde nelze zřídit stálou 

dopravní a manipulační linku. Kloubové uspořádání podvozku zajišťuje vysokou 

a šetrnou manévrovatelnost na omezeném prostoru a dynamický provoz. 

Jelikož hlavním parametrem jejich rozdělení je objem a nosnost lopaty, proto 

jsou v rámci produktových řad KOMATSU nakladače rozděleny na malé (objem lopaty 

do 1,3 m3), střední (1,5 – 4,5 m3) a velké (nad 4,5 m3). 

Pro pohon je užíváno hydrostatického pohonu (malé a střední) a pohonu 

hydrodynamického (velké) s elektronicky řízenou převodovkou, kde lze řadit rychlostní 

stupně kdykoliv i pod zatížením. 

Samozřejmostí je možnost využití všech výše zmíněných přídavných zařízení 

a doplňků, u strojů nebývá problém jejich vybavení do ztížených podmínek (arktické 

zimy, zvýšené prašnosti, vlhkostí atd.) a také možnost doplnění různými sledovacími 

a měřícími prostředky. 

2.4.1 Čelní lopatový nakladač KOMATSU WA150PZ-5 

Kolový nakladač KOMATSU WA150PZ-5 je jedním z nosných modelů 

kolových nakladačů této značky. Vyznačuje se velkou nosností a prodlouženou 

životností, která je kombinovaná s výbornou ovladatelností. Tento stroj, součást 

konstrukční řady 5, byl vyvinut s ohledem na snadnou údržbu, jednoduché provádění 
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prohlídek a samozřejmě s maximálním stupněm komfortu, bezpečnosti a šetrnosti 

k životnímu prostředí. 

Konstrukční charakteristiky tohoto stroje jsou postaveny dle požadavků na stroje 

pro zemní práce, manipulaci, ale také plní požadavky dřevařského průmyslu 

a recyklačních provozů. 

 
Obrázek 2.11 - KOMATSU WA150PZ-5 boční pohled 

 

Nakladač je osazen nízkoemisním motorem KOMATSU SAA4D102E-2. Jde o 

4-dobý vodou chlazený přeplňovaný vznětový motor. Pojezd je zabezpečen 

hydrostatickým převodovým ústrojím. 

Jde o elektronicky ovládanou hydrostatickou převodovku přepínatelnou ve všech 

směrech pod plným zatížením. Pohon náprav je realizován přes převodovku hnanou 

dvojicí elektronicky ovládaných hydraulických motorů. To umožňuje vysoce efektivní 

a výkonný provoz. Pokud stroj jede vysokou rychlostí, je síla přenášená mezi 

nízkootáčkovým motorem a nápravou přerušena spojkou, čímž je zabráněno přetočení 

nízkootáčkového motoru. Řazení rychlostních stupňů je velmi snadné, protože zde 

nedochází ke ztrátě kroutícího momentu v převodovém systému. 

Na stroji je instalována soustava čtyř hydraulických čerpadel, které jsou určeny 

pro pohon a ovládání všech systémů stroje. Všechny tyto systémy používají stejnou 
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hydraulickou náplň, ovšem mají vlastní čerpadla, rozvaděče a práci vykonávající 

zařízení. Výjimku tvoří mazání převodovky, které má jinou náplň a jinou funkci. 

Jedná se o pumpu HST (čerpadlo pohonu hydrostatických motorů) a komplet tří 

zubových čerpadel SAR(3)56+SB(1)10+6, které slouží k napájení ostatních systémů 

(systém pracovního zařízení a řízení, systém brzd a okruh hydraulicky ovládaného 

ventilátoru chladiče motoru, systém ovládání a mazání převodovky). 

3. Definice úkolu a směr jeho řešení 

V této bakalářské práci je cílem navrhnout řešení a technologický postup 

vedoucí ke zprovoznění čelního lopatového nakladače KOMATSU WA150PZ-5. 

Nakladač je osazen motorem s kapalinovým chlazením o výkonu 74kW, má 

rozchod kol 1780 mm a rozvor náprav 2600 mm. Váha stroje je 8960 kg včetně použité 

velkokapacitní lopaty pro manipulaci s uhlím o váze 995 kg a objemu 1,9 m3. 

Při práci s nakladačem došlo k závadě zajištění uchycení čepu spojujícího lopatu 

s výložníkem. 

Čep se zlomil a při pokračování v manipulaci s plně zatíženou lopatou došlo 

vlivem momentů vzniklých tíhovým účinkem lopaty a nákladu k deformaci obou ramen 

výložníku. 

Nakladač byl diagnostikován mechanikem firmy KUHN Bohemia a.s. (jako 

autorizovaný zástupce servisu KOMATSU) za účelem posouzení možností řešení 

vzniklé závady. Z přiložené fotodokumentace (obrázek 3.1) je zřejmé, že problém 

nebylo možné na místě vyřešit a stroj byl následně přepraven do dílen firmy KUHN 

Bohemia a.s. 

Po technické stránce lze v tomto případě uplatnit pouze dvě možná řešení. První, 

doporučené výrobním závodem, je výměna poškozeného výložníku za nový, který 

splňuje všechny potřebné a navrhnuté požadavky jak v oblastech konstrukčních, tak 

bezpečnostních. Druhá možnost bylo navrhnutí opravy výložníku, která by vedla 

k navrácení poškozené části do potřebných požadavků. 
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Obrázek 3.1 - poškozený výložník 

 

V této fázi jsem vzhledem k rozsahu znalostí nabytých studiem a průběžných 

konzultací s technickým oddělením navrhl řešení, které je obsahem této bakalářské 

práce. Neopomenutelným důvodem opravy se projevila ekonomická náročnost 

kompletní výměny. Tento důvod je v této práci rozebrán podrobněji s konkrétními 

cenovými kalkulacemi pro názornost a ukázku ekonomického přínosu vhodně 

navrhnutých oprav před výměnami dílů a mnohdy celých kompletů, které jsou v dnešní 

době preferovány. 
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4. Návrh konstrukčního řešení – technologie opravy 

Na stroji došlo při zlomení čepu k výraznému dynamickému momentu. Byl 

zapříčiněn jednorázovým tíhovým dynamickým zatížením, které se na výložníku 

projevilo ohnutím obou ramen. Vliv mělo také vyosení ostatních čepů držících lopatu 

a setrvávající silový účinek hydraulických válců zdvihu. 

Toto momentové zatížení nelze dokonale nasimulovat, přesto díky trvalé 

plastické deformaci byla viditelně překročena mez kluzu materiálu. Ramena výložníků 

stavebních a zemních strojů jsou vyráběna ze zušlechtěných vysokopevnostních plechů 

z jemnozrnné oceli, které se dodávají v kaleném a popuštěném stavu, kde je mez kluzu 

podstatně vyšší než u běžných konstrukčních ocelí. Na stroji KOMATSU WA150PZ-5 

je použit materiál S690QL, jehož mez kluzu odpovídá hodnotě uvedené v označení 

materiálu (nové číslování ocelí dle TR ISO 16508). Materiál je nutno v průběhu opravy 

nahřívat (ve fázi rovnání a fázi svařování). Je proto nutné docílit minimálního dalšího 

ovlivnění mechanických vlastností správně zvolenými teplotami ohřevu. 

Nahřívat výše zmíněný materiál lze pouze v případě nouze. Tepelným 

namáháním se ničí mikrostruktura a jsou ovlivněny mechanické vlastnosti dosažené 

jemnozrnným zušlechťováním. 

4.1. Návrh vyrovnání stávajícího poškození 

Ustavení a zajištění stroje 

Postavení na vodorovnou plochu a zajištění proti samovolnému pohybu 

zajišťovacími klíny. Demontáž lopaty, převoz a zajištění na odstavné ploše. Zajištění 

výložníku opěrnými prostředky do stabilizované polohy vhodné k vyrovnávacím 

pracem. Demontáž prvků výložníku v prostoru provedení opravy (centrální mazání, 

prachovky pouzder čepů, atd.). 

Rovnání ramen 

Očištění starého nátěru. Náhřev ramen plynovým hořákem na minimální nutnou 

teplotu z důvodu ovlivnění mechanických vlastností materiálu. Narovnání pomocným 

přípravkem do původní polohy včetně zajištění této polohy za současného dosažení 

souososti otvorů uchycovacích čepů a jejich přesné příčné vzdálenosti. Kontrola 

souososti optickým měřidlem a požadované vzdálenosti s následným ověřením rozteče 
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otvorů na samotné lopatě. Kontrola rovnosti ramene pomocí přípravku pro kontrolu 

rovnosti hlav motorů s možností minimálních odchylek. Pro svařování nutno zajistit obě 

ramena v patřičné vzdálenosti a v ose. K tomuto použít zajišťovací tyč o průměru čepu 

lopaty. 

 
Obrázek 4.1 - rovnání a zajištění ramen 

 

4.2. Návrh výztuže 

Výchozími body pro návrh výztuže je: 

• původní tvar ramene 

• možnosti umístění samotné výztuže 

• možnosti svařování v místech jejího přichycení 

• testování tvaru výztuže programem ANSYS analýzou koncentrace napětí 

metodou konečných prvků. 

Tvar ramene dimenzuje výztuhu hlavně co se týče jejího samotného tvaru. 

S ohledem na tloušťku ramene (s1 = 30 mm) je vhodné zvolit tloušťku výztuhy 

v rozmezí 15 - 16 mm. Zvolený rozměr zaleží na cenové a časové dostupnosti. 
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Umístění výztuže je voleno s ohledem původních svarů na rameni a dalších 

prvků usazených na rameni. Vyvarovat se kopírování svarů na druhé straně ramene. 

Je potřeba volit rozměr výztuže s ohledem potřeby svařování. Umístění 

koutových svarů musí být proveditelné a nesmí ovlivnit další důležité rozměry. 

Vzdálenost od vložek pro pouzdra čepů volit v rozsahu nového svaru s mezerou od 

svaru vložky pouzder. 

Pro program ANSYS použít původní rameno v trojrozměrném tvaru pro 

kontrolu statického zatížení jednoho ramene. Ve druhé analýze použít model ramene 

s výztuhou. Pomocí změny tvaru výztuhy a jejího umístění docílit nejlepších hodnot 

odchylky a ekvivalentního napětí. Eliminace vzniklých singularit v bodech modelového 

spojení původního ramene a výztuhy. 

4.3. Vyhotovení výztuže 

Prvotní nákres potřebné výztuže nutno vyhotovit přímo na poškozeném rameni. 

Tento návrh musí spolehlivě překrýt aktuální deformace, aby po následném narovnání 

byla místa deformací patřičně zpevněna výztuží. Zhotovení nákresu je znázorněno na 

obrázku 4.2. 

 
Obrázek 4.2 - prvotní nákres výztuže 
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Pomocí tohoto nákresu a modelu výztuže vyrobeného z kartonu přímo na stroji 

vyhotovit grafický podklad výztuže v programu AutoCad s možností úprav. Tento 

podklad je přímo využíván pro import do programu SAPS pálícího CNC stroje MGM - 

Cortina u firmy KARLA s.r.o., kde je objednáno vypálení výztuh z požadovaného 

polotovaru. 

Po konzultaci ve společnosti KARLA s.r.o. vypálení 1 mm tlustého plechu jako 

konkrétního modelu pro přesné určení dalších potřebných úprav výztuhy. 

Přiložení modelu na připravené a narovnané rameno a demontovatelné 

přichycení. Vyhotovení fotodokumentace (viz. obrázek 4.3) a provedení měření 

požadovaných rozměrů. Zhodnocení, zda je model plně vyhovující všem zadaným 

podmínkám, zvlášť po stránce rozměrové a tvarové. Zhodnocení všech podmínek ke 

svařování finální výztuhy, která bude mít stejný tvar a rozměry jako eventuelně 

upravený model. 

 
Obrázek 4.3 - přiložení modelu 

 

Úprava modelu, kontrola celkového upraveného ramene metodou konečných 

prvků a propočet stability. Zanesení změn modelu do grafického podkladu pro pálící 

stroj. 

Objednání výroby výztuží na podkladu grafického souboru programu AutoCad 

dle požadavku zhotovitele firmy KARLA s.r.o. 
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4.4. Technologický postup svařování 

Charakteristika svařovaného materiálu S690QL: 

Materiál S690QL je charakterizován dle EN10025-6 (zušlechtěný 

vysokopevnostní plech z jemnozrnné oceli), a také odpovídá jako ocel S690QL (1.8928) 

podle EN 10025-6. 

Je to vysokopevnostní konstrukční ocel dodávaná v kaleném a popouštěném 

stavu. Ocel je navržená tak, aby její chemické složení a mechanické vlastnosti 

poskytovaly vynikající svařitelnost a ohebnost, a tím nabízí značné možnosti pro 

efektivní šetření nákladů na materiál, zpracování a manipulaci. Díky její velké pevnosti 

umožňuje konstrukční prvky projektovat lehčí, odolnější a trvanlivější. 

Využití: 

- stavba strojů 

- ocelové konstrukce 

- konstrukční celky (prvky) 

- zdvihací a mobilní zařízení 

- vozidla a manipulační zařízení 

Označení oceli jakosti S690 QL: 

- písmeno S znamená konstrukční ocel 

- hodnota 690 znamená minimální mez kluzu Re 

- písmeno Q označuje kalení a popouštění během zpracování 

- písmeno L znamená zkoušku vrubové houževnatosti při teplotě - 40 °C 

 
Tabulka 1 Chemické složení 

C Simax Mn Pmax S N B Cr 
0,20 0,80 1,70 0,025 0,015 0,015 0,005 1,50 
Cu Mo Nb Ni Ti V Zr  

0,50 0,70 0,06 2,00 0,05 0,12 0,15  

 
Tabulka 2 Mechanické vlastnosti 

T mm Re min MPa Rm MPa A min % 
3 ≤ D ≤ 50 690 770/940 14 

50 < D ≤ 100 650 760/930 14 
100 < D ≤ 150 630 710/900 14 
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Návrh přídavného materiálu 

Pro zadaný základní materiál S690QL tloušťky s1 = 30 mm a s2 = 16 mm 

(koutový svar) navrhuji použít technologii svařování 111 – obloukové svařování ručně 

obalovanou elektrodou, dle technologického požadavku na svařování 

vysokopevnostních, nízkolegovaných konstrukčních ocelí s vysokým poměrem Re/Rm.  

Přídavný materiál 

Pro svařování je vhodné použít nízkolegovanou elektrodu - přídavný materiál 

OK 75.75. Dle normy EN 757 označení E 69 4 Mn2NiCrMo B 4 2 H5. 

 
Tabulka 3 Přídavný materiál - složení a mechanické vlastnosti 

C Si Mn Cr Ni Mo Rm 
0,06% 0,35% 1,75% 0,45% 2,30% 0,45% 820 MPa 

 

Tvar svarové plochy 

Svarové plochy (obrázek 4.5) budou upraveny broušením a pečlivým 

odmaštěním před samotným přichycením plechu k ramenu pro ustavení do polohy ke 

svaření. 

 
Obrázek 4.4 – schéma svaru 
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Svařovací proud určen dle přídavného materiálu a průměru elektrod: 

- elektrody  ø3,2 mm   I1 = 100-150 A (stejnosměrný, kladný pól na elektrodě) 

- elektrody  ø4 mm   I2 = 135-200 A (stejnosměrný, kladný pól na elektrodě) 

 

Svařovací napětí také dle požadavků k přídavnému materiálu a průměru elektrod 

- U = 23-24 V 

Teplota předehřevu 

První postup výpočtu 

CCT pp °=−= 45,25425,0.350       (1) 

779,0=+= scp CCC        (2) 

( )
721,0

360

282040360
=

++++
=

MoNiCrMnC
Cc     (3) 

058,0..005,0 == cs CsC        (4) 

s – tloušťka plechu v mm 

Teplota předehřevu vychází – 254°C 

Druhý postup výpočtu 

CPT wp °=−= 72,326392.1440       (5) 

kde: 

638,0
4000060

=++=
KH

PP cmw       (6) 

529,05
10156020202030

=++++++++= B
VMoNiCrCuMnSi

CPcm   (7) 

1056.0 == sKK  (N.mm-2)      (8) 

H – obsah difúzního vodíku 5 ml.100g-1
, K – intenzita tuhosti spoje, K0 – koeficient ; pro 

koutový spoj K0 = 66, s – tloušťka plechu v mm  

Teplota předehřevu vychází – 327°C 

Třetí postup výpočtu dle normy ČSN EN 1011-2 

CTTTTT pQpHDpdpCETp °=+++= 9,192      (9) 
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Teplotu předehřevu lze také vypočítat dle vztahu.:  

328).32.53(.62)35/.(.160.697 35,0 −−+++= QCETHstgCETTp  (10) 

CTP °= 9,192  
Tento vztah platí pro konstrukční oceli s Re do 1000 N.mm-1 (v našem případě 690 

MPa) 

CET = 0,2 až 0,6 % (v našem případě 0,59%), s = tloušťka plechu - 10 až 90 mm (v 

našem případě 16 mm), H = difúzní vodík - 5 ml/100g, Q = tepelný příkon - 0,5 až 4,0 

kJ.mm-1 

13 .69,010.
.

. −− == mmkJ
v

IU
kQ

s

      (11) 

Q –množství tepla přivedené do sv. spoje na jednotku jeho délky, k – koeficient tepelné 

účinnosti metody svařování (metoda 111 - 0,8), U – napětí při svařování [V] (Volím pro 

výpočet dle povoleného rozsahu 24V), I – Intenzita svařovacího proudu [A] (Volím pro 

výpočet dle rozsahu 180A), vs – rychlost svařování [mm . s-1] (Volím 5 mm) 

Teplota předehřevu vychází – 192,9°C 

výpočet uhlíkového ekvivalentu CET 

Norma ČSN EN 1011-2 doporučuje počítat uhlíkový ekvivalent CET dle následujícího 

vzorce 

%59,0
402010

=+
+

+
+

+=
NiCuCrMoMn

CCET     (12) 

Z uvedených výpočtů vychází teplota předehřevu Tp v rozmezí 250 - 300°C. 

Doporučený předehřev pro svařování dle výrobce oceli je 75°C pro sumární tloušťku 

do 50 mm. Tuto teplotu volím pro předehřev při svařování výztuh na rameno. 



Bakalářská práce   

 31 

Kladení svarových vrstev 

Vrstvy budou kladeny dle následujícího schémata – obrázek 4.5 

 
Obrázek 4.5 – vrstvy 

 

Výpočet přídavného materiálu 

Tvar svarové plochy se zhruba proloží trojúhelníkem a vypočte se jeho objem na 

1 metr svaru. 

V mém případě prokládám svar pravoúhlým trojúhelníkem daným odvěsnami 

o délce 16 mm. 

Výpočet objemu dle rovnice: 

3128
2

cml
va

V a =⋅
⋅

=        (13) 

l – délka svaru 100 cm 

a , va jsou odvěsny v přepočtu 1,6 cm 

Výpočet hmotnosti při měrné hmotnosti oceli ρ = 7,86 g.cm-3 

gVm 08,1006. == ρ         (14) 

Na svar jednoho metru bude potřeba přibližně 1,2 kg přídavného materiálu, 

tj. 2 ks elektrod, pro svařování celkové délky svaru na obou stranách ramen (celkem cca 

7,2 m) je nutné zajistit 1x balení ø3,2 x 450 a 1x balení ø4,0 x 450. 
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4.5. Konečná úprava výložníku 

Po kompletním zavaření výztuh, provedení kontroly svarů, jejich změření, 

přebroušení navazujících svarů a zkouška pomocí ultrazvuku (firma ATM servis) se 

provede nátěr výložníku barvou RAL 7021 dle pokynů výrobce. Kompletace ramen 

a centrálního mazání včetně doplnění chybějících a poškozených dílů bude následovat. 

Nasazení lopaty a zkouška celé kinematiky výložníku s ohledem na dorazy lopaty 

v krajních polohách. Provedení kontroly stroje nakládáním materiálu a jeho vyložením. 

Doporučena opětovná kontrola svarů na výztuhách po 50 motohodinách provozu stroje. 

 

Obrázek 4.6 - přivaření výztuhy 
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Obrázek 4.7 - nátěr základní barvou 

 

 
Obrázek 4.8 - konečná úprava 
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5. Výpočty 

5.1 Analýza MKP původního ramene se statickým zatížením  

Provedení napěťové analýzy výložníku lopatového nakladače bez výztuže. 

Stanovení maximálního napětí a posuvu při zatížení, které je napodobením situace při 

prasklém čepu uchycení lopaty k výložníku. 

Zadané hodnoty:  

F = 21533 N 

Síla „F“ odpovídá součtu tíhy lopaty (995 kg) a tíhy sypaného uhlí v lopatě o 

objemu 1,9 m3. 

( )( ) ( )( ) NgVkmF LUSUL 2153381,99,17908,0995 =⋅⋅⋅+=⋅⋅⋅+= ρ  (15) 

kde: 

mL – váha lopaty, kSU – koeficient sypaného uhlí, ρU – měrná hmotnost černého uhlí, 

VL – objem lopaty, g – tíhové zrychlení 

Rozměry dle geometrie výkresu výložníku bez výztuže. 

Materiál je vysokopevnostní konstrukční ocel S690QL dále určena následující 

tabulkou 

Tabulka 4 - Vlastnosti materiálu 

Veličina hodnota 
Modul pružnosti v tahu 2 . 105 MPa 

Poissonova konstanta 0,3 
Měrná hmotnost 7850 kg . m-3 

Mez kluzu 690 MPa 
Mez pevnosti 855 MPa 
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Obrázek 5.1 – výložník bez výztuže 

Příprava modelu výložníku k výpočtu. 

Velikost sítě byla navržena s ohledem na lokalizaci a koncentraci očekávaných 

špiček napětí. Lokální zahuštění sítě nebylo nutno realizovat. Nejvyšší napětí bylo 

zobrazeno bez známky singularity, jak v místech jeho předpokládaného výskytu, tak ani 

na jiných částech výložníku. Přesné rozměry výložníku jsou obsahem výkresové 

dokumentace - příloha 4. 

Základní hodnota elementů byla stanovena na 20 mm. 

Okrajové podmínky 

Výložník je ke stroji uchycen pomocí čepů k rámu stroje. Posuv v axiálním 

směru je zajištěn. Posuvy v radiálních směrech jsou také vyloučeny. Dále je výložník 

ovládán pomocí přímočarých hydraulickým motorů, které se zapírají o radiální čepy ve 

střední části výložníku. 

1) Plocha vnitřního pouzdra uchycení čepů k rámu stroje, omezení pohybu ve 

směru osy „z“ (bod D) a v radiálním směru (bod A). 

2) Plocha vnitřního pouzdra uchycení čepů k pístnicím zdvihu – omezení 

v radiálním směru (bod B). Posuv v ose „z“ je omezen stejnou okrajovou 

podmínkou jako v prvém bodu (bod D). 
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3) Síla „F“ (bod C) působí na plochu pouzdra na konci pravého ramene 

výložníku (červená plocha obrázek 5.2). Síla je znázorněna v poloze těžiště 

naplněné lopaty a výsledkem je moment síly na plochu. Znázornění síly 

v těžišti bylo provedeno z důvodů větší názornosti. 

Síla vyvolává reakce v materiálu při zanedbání vlastních tíhových účinků. 

 

Obrázek 5.2 - okrajové podmínky – rameno bez výztuhy 

Výsledky 

Posuvy 

Jsou maximální na spodní části výložníku strany kde působí ohybový moment 

(obrázek 5.3). Vyhodnocení je rozepsáno v závěru. 
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Obrázek 5.3 – posuvy – rameno bez výztuhy 

Ekvivalentní napětí 

Rozložení dle obrázku 5.4. Nejvyšší koncentrace napětí se nachází na vnitřní 

straně pravého ramene. Jeho hodnota je vyhodnocena v závěru výpočtu výložníku bez 

výztuhy při daném zatížení. 

 
Obrázek 5.4 - ekvivalentní napětí – rameno bez výztuhy 
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Závěr: 

Model je zjednodušenou prezentací reality. Situace je řešena staticky z důvodu 

komplikované analýzy dynamického průběhu poškození. Při použití síly F = 21533 N je 

rameno zatíženo maximálním napětím Ϭ = 362,13 MPa v místě vnitřní plochy 

uchycovaní části výložníku na pravé straně ve směru jízdy. Maximální posuv spodní 

přední části výložníku činí 10,87 mm. 

Po vzetí v úvahu dovoleného napětí pro ocel S690QL, což je polovina meze 

kluzu ϬDOV = 345 MPa, je tato síla nepřípustná z konstrukčního hlediska, zvlášť pokud 

vezmeme v úvahu dynamický průběh momentu, jakým se závada přihodila. 

5.2 Analýza MKP ramene s výztuhou tl. 16 mm 

Provedení napěťové analýzy výložníku lopatového nakladače s výztuží. Výztuž 

je navařena k vyrovnanému rameni výložníku na obě strany z vnější strany. Rovnání 

bylo provedeno po zahřátí ohnutých míst výložníku s ohledem na minimální změnu 

mechanických vlastností původního materiálu. Stanovení maximálního napětí a posuvu 

při zatížení, které je napodobením situace statického zatížení při prasklém čepu 

uchycení lopaty k výložníku. Tato stejná situace by měla vykreslit, o kolik bude rameno 

v duchu této závady únosnější. 

Model byl oproti původnímu výpočtu doplněn o výztuhu upravenou dle 

konstrukčních požadavků při jejím návrhu. Výpočet byl zaměřen pouze na zjištění 

maximálních posuvů (vychýlení ramene), maximálního ekvivalentního napětí a napětí 

na vnitřní ploše pravého ramene, kde byla v předchozím modelu nalezena nejvyšší 

hodnota napětí. 

Zadané hodnoty:  

F = 21533 N 

Síla „F“ odpovídá součtu tíhy lopaty (995 kg) a tíhy sypaného uhlí v lopatě o 

objemu 1,9 m3. 

( )( ) ( )( ) NgVkmF LUSUL 2153381,99,17908,0995 =⋅⋅⋅+=⋅⋅⋅+= ρ  (15) 

kde: 
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mL – váha lopaty, kSU – koeficient sypaného uhlí, ρU – měrná hmotnost černého uhlí 

VL – objem lopaty, g – tíhové zrychlení 

Rozměry dle geometrie výkresu výložníku s výztuží. 

Materiál je vysokopevnostní konstrukční ocel S690QL, jak celého výložníku, tak 

výztuže. Dále určena následující tabulkou. 

 

Tabulka 5 - Vlastnosti materiálu 

Veličina hodnota 
Modul pružnosti v tahu 2 . 105 MPa 

Poissonova konstanta 0,3 
Měrná hmotnost 7850 kg . m-3 

Mez kluzu 690 MPa 
Mez pevnosti 855 MPa 

 

 
Obrázek 5.5 – výložník s výztuhou 

Příprava modelu výložníku k výpočtu. 

Provedení sítě bylo provedeno s ohledem na očekávaná místa výskytu špiček 

napětí. Nejvyšší napětí se následně zobrazilo s projevem singularity v místě spoje 

výztuže s původním ramenem. Singularitu nebylo možno eliminovat vyšší hustotou sítě. 

Jelikož je tento jev nežádoucí bylo nutné pro objektivní zhodnocení hodnoty napětí 

provést také výpočet napětí na vnitřní ploše ramene výložníku. 

Základní hodnota elementů byla stanovena na 20 mm. 
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Okrajové podmínky 

Výložník je ke stroji uchycen pomocí čepů k rámu stroje. Posuv v axiálním 

směru je zajištěn. Posuvy v radiálních směrech jsou také vyloučeny. Dále je výložník 

ovládán pomocí přímočarých hydraulickým motorů, které se zapírají o radiální čepy ve 

střední části výložníku. 

4) Plocha vnitřního pouzdra uchycení čepů k rámu stroje, omezení pohybu ve 

směru osy „z“ (bod D) a v radiálním směru (bod A) 

5) Plocha vnitřního pouzdra uchycení čepů k pístnicím zdvihu – omezení 

v radiálním směru (bod B). Posuv v ose „z“ je omezen stejnou okrajovou 

podmínkou jako v prvém bodu (bod D). 

6) Síla „F“ (bod C) působí na plochu pouzdra na konci pravého ramene 

výložníku (červená plocha obrázek 5.2). Síla je znázorněna v poloze těžiště 

naplněné lopaty a výsledkem je moment síly na plochu. Znázornění síly 

v těžišti bylo provedeno z důvodů větší názornosti. 

Síla vyvolává reakce v materiálu při zanedbání vlastních tíhových účinků. 

 

Obrázek 5.6 - okrajové podmínky – rameno s výztuhou 
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Výsledky 

Posuvy 

Jsou maximální na spodní části výložníku strany kde působí moment (obrázek 

5.7). Hodnota se snížila na 2,9 mm. 

 
Obrázek 5.7 – posuvy – rameno s výztuhou 

Ekvivalentní napětí 

Rozložení dle obrázku 5.8. V důsledku projevu singularity zde nalezneme napětí 

o velikosti 857,71 MPa. Diagnostika napětí na povrchu vnitřní strany ramene (obrázek 

5.9) byla provedena pro zjištění napětí v místě výskytu deformace. V tomto ohledu 

model s výztuhou prokázal výrazné snížení velikosti zatěžujícího napětí. 
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Obrázek 5.8 - ekvivalentní napětí – rameno s výztuhou 

 

 
Obrázek 5.9- zkouška napětí plochy – rameno s výztuhou 

Závěr: 

Při aplikaci zatěžující síly F = 21533 N byla modelem vypočtena maximální 

napěťová špička Ϭ = 857,71 MPa v místě vnitřního koutového svaru výztuže 

s původním ramenem. Toto napětí je ovšem projevem singularity. Tudíž nelze brát tuto 

hodnotu jako relevantní. Při testu napětí na vnitřní ploše ramene výložníku (pravá strana 
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ve směru jízdy) bylo vypočítáno maximální napětí Ϭ = 241,44 MPa. Spodní přední část 

výložníku se vychýlí o 2,9 mm. Dovolené napětí pro ocel S690QL je polovina meze 

kluzu ϬDOV = 345 MPa. 

Konstrukční řešení je navrhováno vzhledem k navrácení výložníku do 

původních konstrukčních, mechanických a bezpečnostních vlastností. Řešením není 

eliminace následků opětovné havárie. Původní materiál ramene je z hlediska 

mechanických vlastností po deformaci a nahřívaní pozměněn. Tyto změny nelze do 

výpočtového modelu zavést. 

Na základě analýzy provedených úprav lze předpokládat, že k ohybu ramene 

výložníku nedojde ani v případě, kdy dynamický průběh momentu působící na rameno 

zvýší působící sílu o 40%. 

5.3. Kontrola statické stability 

Nakladač po úpravě výložníku je nutno zkontrolovat z hlediska stability. 

Stabilita stroje bude v pořádku v momentě, kdy výslednice všech tíhových sil, projde 

obrazcem opěrných míst podvozku stroje (obrázek 5.10). Tento jev je potřeba ověřit ve 

statických i dynamických okolnostech. 

 

Obrázek 5.10 - opěrné body 
 

Vzhledem k nízké hmotnosti přídavných výztuží (cca 100 kg) dojde patrně 

k minimálnímu vychýlení výslednice sil ve směru podélném. V příčném směru nedojde 

k žádnému vychýlení, protože na obě strany stroje bude přidána ta samá, pouze 

zrcadlově obrácená, výztuha. 
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Obrázek 5.11 - vyšetření polohy těžiště 

 

G1 – Tíha přední části nakladače = 1310 Kg 

G2 – Tíha zadní části nakladače = 5228 Kg 

G3 – Tíha přídavného závaží = 660 Kg 

G4 – Tíha výložníku s výztuží = 867 Kg 

G5 – Tíha lopaty včetně nákladu = 2195 Kg 

 

Celková tíha nakladače s plnou vysokokapacitní lopatou a výztuží na ramenech 

výložníku činí:  

 

54321 GGGGGGC ++++=       (16) 

 
NGC 6,100675=  
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Výpočet polohy těžiště stroje pro kontrolu stability  

Poloha těžiště při pojezdu s naloženou lopatou – výložník a lopata v pojezdové 

poloze (G4´ a G5´): 

 

C

ii
P G

xG
x ∑ ⋅

=  = 
CG

xGxGxGxGxG 5
/
54

/
4332211 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

   (17) 

 

mxP 213,1=  

C

ii
P G

yG
y ∑ ⋅

=  = 
CG

yGyGyGyGyG 5
/
54

/
4332211 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

   (18) 

 

my
P

08,1=  

Poloha těžiště nakladače s plnou lopatou v maximální horizontální poloze    

(G4´´ a G5´´): 

C

ii
H G

xG
x ∑ ⋅

=max  = 
CG

xGxGxGxGxG 5
//
54

//
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  (19) 

 
mxH 309,1max =  
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  (20) 

 
myH 508,1max =  

Poloha těžiště nakladače s plnou lopatou v maximální vertikální poloze (G4´´´ a 

G5´´´):  

C

ii
V G

xG
x ∑ ⋅

=max =
CG
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///
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///
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mxV 092,1max =  
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myV 965,1max =  
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Obrázek 5.12 - poloha těžiště čelního kloubového nakladače KOMATSU WA150PZ-5 s výztuží 

 
A - nejextrémnější poloha těžiště v podélném směru 
B - nejextrémnější poloha těžiště v příčném směru 

 

Ze schémata klopných úhlů je patrné, že nakladač by neměl sjíždět s plnou 

lopatou ze svahu o sklonu větším jak 34°. Je zde také uvedeno, že stroj má maximální 

boční sklon 25°. Pro manipulaci s plnou lopatou lze doporučit maximální možný náklon 

jak v podélném tak příčném směru o velikosti do 12°. 

Výslednice všech sil na nakladači s upraveným výložníkem vyhovují 

požadavkům pro provoz nakladače v původním určení. 

5.4. Kontrola dynamické stability 

Tímto pojmem se vymezuje případ rovnováhy stroje při neustáleném pracovním 

režimu. (1, s. 303) V našem případě při úpravě výložníku došlo k mírnému posunu 

těžiště stroje vpřed a to obzvláště v extrémním případě zvednuté plně naložené lopaty 

do nejvyššího vertikálního bodu. 
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Těžiště má v tomto případě vzdálenosti od klopného bodu (uvažujeme styčnou 

plochu předních kol s povrchem na pracovišti) v horizontálním směru 1,309 m a ve 

směru vertikálním 1,965 m. 

 

Obrázek 5.13 - situace pohybu těžiště při překlopení 
 

Při výpočtu dynamické stability pro pojezd vpřed s plně naloženou lopatou 

v maximální horní poloze vycházím z možnosti překlopení stroje. Uvažuji úplnou 

blokaci předních kol v nulovém čase bez úvahy pasivních odporů. 

Pro výpočet celkové energie platí 

KPC WWW +=  [J]        (23) 

kde: 

Index P značí potenciální a index K značí kinetickou energii. 

Stroj musí dosáhnout takové rychlosti, aby se kinetická energie mohla 

přetransformovat v energii potenciální a dostat těžiště stroje do kolmice nad klopný bod. 

Výška těžiště je při jízdě se všemi koly na povrchu řešena jako výchozí (nulový) bod. 

Rychlost v momentě překlopení je považována za nulovou. V tomto případě je vztah 

pro zachování kinetické a potenciální energie následující: 

2

2

1
vmhgmWW NNKP ⋅⋅=⋅⋅⇒=       (24) 
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kde: 

h – výška těžiště nad klopným bodem 

myrh V 396,0max =−=        (25) 

r - je vzdálenost aktuálního těžiště stroje od klopného bodu. Dle Pythagorova zákona 

myxr VV 361,22
max

2
max =+=       (26) 

Z těchto vztahů po odvození zjistíme vzorec pro maximální rychlost pojezdu 

s plně naloženou lopatou v horní maximální poloze. 

( ) 11
max 035,10787,22 −− ⋅=⋅=−⋅⋅= hkmsmyrgv V    (27) 

Návod k obsluze tento provoz ovšem výslovně zakazuje. Při pojezdu stroje 

s plnou lopatou je doporučená vzdálenost mezi hřbetem lopaty a povrchem 270 mm. 

V takovém případě i kdyby došlo k momentu překlopení, se stroj ihned opře o níže 

uloženou lopatu. Nejde opomenout skutečnost, že těžiště by se za dané situace 

nacházelo v jiném místě a k dosažení zvýšené hodnoty „h“ by bylo potřeba vyšší 

rychlosti. 

Tento výpočet dynamické stability zanedbává pasivní odpory a počítá 

s maximálně tuhým strojem. Ve skutečnosti nejde zastavit za nulový čas na nulové 

vzdálenosti. Slouží ovšem ke kontrole celkové stability stroje s pozměněným 

výložníkem. Díky těmto odporům by hodnota klopné rychlosti už pouze stoupala.  

6. Ekonomická rozvaha 

Ekonomická rozvaha byla pro rozhodnutí provedení rekonstrukce výložníku 

víceméně nejdůležitějším prvkem. Jak už bylo zmíněno v úvodu, na stroji bylo možné 

provést dva možné způsoby řešení. 

Varianta výměny poškozeného výložníku 

První, doporučený výrobním závodem, byla výměna celého výložníku. Takové 

řešení by vrátilo stroj z pohledu pracovního zařízení do naprosto stejných podmínek 

jaké byly navrženy a vyprojektovány při uvedení do provozu. 
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Zjednodušená cenová kalkulace byla vytvořena na počátku rozvahy, kterým 

směrem se firma vydá. Je uvedena jako samostatná příloha této práce (příloha B). Její 

součástí jsou uvažované položky a díly potřebné k výměně a přestrojení. V rámci této 

výměny by bylo potřeba kompletně odstrojit stávající výložník včetně pístnic, 

hydraulického vedení a centrálního mazání. 

Hlavní položky jsou následující: 

• Práce na výměně výložníku a přestrojení stroje – 56.160,- Kč 

• Jiné služby spojené s výměnou – 13.500,- Kč 

• Jiný materiál k výměně potřebný – 17.000,- Kč 

• Nový výložník – 118.241,28 Kč 

celková suma odhadovaná k výměně výložníku – 204.901,- Kč bez DPH 

Tento propočet by samozřejmě nemusel být konečný. Objem prací je pouhým 

odhadem, přesto výsledná suma je z bezmála 50-i procent ovlivněna cenou nového 

výložníku. 

Varianta narovnání s vyztužením ramen výložníku 

Cenový propočet druhé varianty obsahuje dle přiložené faktury (příloha C) 

nesčetně více položek. Jsou v ní zahrnuty i všechny subdodavatelské činnosti (výroba 

výpalků včetně modelu v tloušťce 1 mm, kontrola svarů, nákup všech potřebných 

materiálů, barev, elektrod atd.). Výčet je konečný, je to kopie výsledné faktury po 

provedení opravy. 

celková suma zaplacená za opravu byla vyčíslena na  - 117.257,- Kč bez DPH 

Tato suma je ve skutečnosti nižší než pořizovací cena nového výložníku. Je 

potřeba podotknout, že stroj byl u zákazníka v dlouhodobém pronájmu. Celá oprava šla 

na vrub pronajímatele, kterým byla a je firma KUHN Bohemia a.s. I z tohoto důvodu 

byl kladen důraz na nízkou ekonomickou náročnost konečného konstrukčního řešení. 

Tato rozvaha upřednostnila řešení rekonstrukce velmi výrazně. V dalších krocích bylo 

nutno zajistit bezproblémový provoz stroje v pokračování pronájmu a neznemožnit jeho 

případný prodej. 
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7. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem shrnul provedení rekonstrukce poškozeného 

výložníku čelního kolového kloubového nakladače KOMATSU WA150PZ-5. K této 

rekonstrukci bylo přikročeno na základě všech skutečností v této práci uvedených. 

Návrh byl proveden v závislosti na nabytých znalostech studiem vysoké školy a jeho 

důležitou částí je ověření ekvivalentních napětí metodou konečných prvků vypočtenou 

programem ANSYS, dále technologický postup svařování vedoucí k maximálnímu 

využití možností svařování a budoucí bezzávadnosti svarových spojů a v závěru 

ekonomická rozvaha. Výpočtem stability bylo zkontrolováno neporušení rovnováhy 

stroje. 

Práce uvádí alternativní způsob řešení poškození konstrukčních celků opravou 

nebo rekonstrukcí. V dnešní době, kdy převážně z důvodu úspor času jsou tyto události 

řešeny výměnou kompletních dílů či celků, je z ekonomického hlediska vhodné zabývat 

se i způsobem navrácení provozuschopnosti opravou, protože prokazuje 

nepřehlédnutelné výhody pro kontinuitu provozu a spokojenost zákazníka. 
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