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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

TOMÁŠEK, R. Konstrukční řešení lžíce Volvo EC700: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2013, 48 s. Vedoucí práce: Fries, J. 

 

V této bakalářské práci se zabývám konstrukčním řešením opravy skalní lopaty, 

používané u pásového hydraulického rýpadla VOLVO EC 700C. Na začátku bakalářské 

práce stručně charakterizuji problematiku strojů pro zemní práce, konkrétně problematiku 

hydraulických lopatových rýpadel. Následuje upřesnění problému, zadání úkolu, 

vyhodnocení stavu poškození a návrh jeho řešení, a to z hlediska konstrukčního, 

technologického i metalurgického. Součástí návrhu je řešení návrhu pomocí analýzy 

metodou konečných prvků. Dále se věnuji popisu technologického postupu opravy od 

demontáže, přes zajištění nových dílů až k opětovnému svařování nové lžíce. V závěru 

hodnotím průběh celé opravy a výsledek. Příloha obsahuje výkresovou dokumentaci lopaty 

a bakalářskou práci na CD. 

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

 

TOMÁŠEK, R. Structural design of Volvo EC700 shovel: bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical Engineering, 2013, 48 pp. 

Supervisor: Fries, J. 

 

In this bachelor’s thesis I deal with the constructional solution of the power shovel’s 

repair, used by the belt hydraulic excavator VOLVO EC 700C. At the beginning of the 

bachelor’s thesis I briefly characterize the problematic of the machines for the ground 

work, namely the problematic of hydraulic shovel excavators. It is followed by the 

specification and the analysis of the problem, evaluation of the damage and suggestion of 

the solution. The part of the suggestion is the solution using analysis of the final element’s 

method. I also deal with the description of the technological progress from the dismantling 

through the ensuring of the new pieces till the repeated welding of the new shovel. At the 

end I evaluate the course of the whole repair and the result. The supplement includes 

drawing documentation of the shovel and the bachelor’s thesis at CD.     
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

 

Značka Název Jednotka 

A Tažnost [%] 

Ar Argon  

CEV  Uhlíkový ekvivalent [-] 

CO₂ Oxid uhličitý  

E Modul pružnosti [MPa] 

F Síla [kN] 

G Gravitační konstanta [m·s
-1

] 

HB Tvrdost materiálu - Brinell [-] 

HLD Tvrdost materiálu - Leebs [-] 

HRA Tvrdost materiálu – Rockwell (slabé průřezy tvrdých kovů, 

slinuté karbidy) 

[-] 

HRB Tvrdost materiálu – Rockwell (neželezné kovy a oceli bez 

tepelného zpracování) 

[-] 

HRC Tvrdost materiálu – Rockwell (tepelně zpracované ocele a 

litiny) 

[-] 

HV Tvrdost materiálu - Vickers [-] 

I Svařovací proud [A] 

m Hmotnost [t] 

mL Hmotnost lopaty [kg] 

P Výkon [kW] 

Re Mez kluzu materiálu [MPa] 

Rm Mez pevnosti materiálu [MPa] 

t Tloušťka [mm] 

TP Teplota předehřevu [°C] 

U Svařovací napětí [V] 

V Objem [m
3
] 

VL Jmenovitý objem lopaty zvětšený o navršení [m³] 

VS Objem vnitřního prostoru lopaty [m³] 

μ Poissonovo číslo [-] 

ρ Měrná hmotnost [kg·m
-3

] 
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ÚVOD 

 

Volvo Construction Equipment (dále jen Volvo CE) je dceřinou firmou obchodní 

společnosti AB VOLVO, švédské nadnárodní společnosti, vyrábějící osobní a nákladní 

automobily, autobusy a stavební zařízení se sídlem v Göteborgu ve Švédsku. Volvo CE 

vyrábí a prodává vybavení pro stavebnictví a související odvětví. Jsou produktoví lídři 

v mnoha světových trzích zahrnující kompletní škálu kolových nakládačů, kolových a 

pásových hydraulických rypadel, kloubových demprů, motorových grejdrů, rýpadlo 

nakládačů aj. Má své zákazníky ve více než 200 zemích světa.  Historie divize Volvo CE 

sahá do roku 1950, kde Volvo AB koupil výrobce stavebních zařízení Bolinder-Munktell 

(BM). Po několika změnách názvů a koupení dalších amerických, evropských a asijských 

výrobců stavebních strojů se v roce 1995 změnil název na Volvo Construction Equipment. 

 

V této bakalářské práci se zabývám konstrukčním řešením opravy skalní lopaty, 

používané u pásového hydraulického rypadla VOLVO EC700C, která byla mechanicky 

poškozena při práci v kamenolomu našeho zákazníka, resp. zákazníka naší pobočky 

UnionStal v Katowicích, která provozuje kamenolom na jihu Polska a kde se těží surovina 

dolomit. Oproti v Česku běžně používaným, maximálně 40-ti tunovým rýpadlům 

(EC360C), můžeme se v tomto polském kamenolomu setkat jak s padesáti tunovým 

EC460C, tak s již zmiňovaným největším Volvo hydraulickým lopatovým rýpadlem 

EC700C. 

 

Lžíce byla přivezena do servisního a skladovacího centra společnosti UnionOcel s.r.o. 

Kopřivnice a já jako zaměstnanec technologie jsem byl pověřen vyřešením konstrukčního 

problému na uložení svařované podkopové lžíce. 

 

Mým úkolem bylo vyhodnotit stav poškození lopaty a navrhnout optimální konstrukční 

a materiálové (metalurgické) řešení a technologický postup opravy lopaty. 

 

V této bakalářské práci často používám pojem LŽÍCE a LOPATA, mají zcela totožný 

význam. V němčině se používá slovo Löffel, což znamená lžíce. V angličtině se můžeme 

setkat také s dvěma výrazy téhož významu, a to Shovel a Bucket.
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1  REŠERŠE DANÉ PROBLEMATIKY 

 

1.1 Stroje pro zemní práce 

 

V dnešní době si stavební průmysl bez stavebních strojů nedovedeme ani představit. 

Stavební průmysl za dobu své existence zaznamenal vysoký rozvoj jak po stránce 

materiálové, technické i technologické. V dřívějších dobách byly všechny stavební práce 

vykonávány manuálně s využitím velkého množství lidských zdrojů. V současnosti je již 

bez moderních stavebních strojů neobejdeme. K práci již není potřeba takové kvantum lidí, 

ale vše zastanou stroje, které obsluhuje jeden člověk. Stroje tedy hrají nepostradatelnou roli 

a konkrétně lopatová rypadla, kterými se v práci zabývám, patří mezi nejrozšířenější stroje 

pro zemní práce.  

 

 

Obrázek 1.1 – Volvo EC700 při práci v lomu 
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1.2 Charakteristika lopatových rýpadel 

 

Lopatová rýpadla patří mezi nerozšířenější stroje pro zemní práce a ve stavebním 

průmyslu hrají nepostradatelnou roli. Tyto stroje s vlastním pohonem jsou určeny pro 

rozpojování, nabírání, přemisťování a nakládání zemin, případně jiných materiálů 

podobných vlastností. Pracovní rozsah rypadel je tedy velmi široký a téměř žádné odvětví 

se bez nich neobejde. Můžeme je nalézt u inženýrských prací, stavebních prací, 

zemědělských provozů, povrchových dolů apod.  

 

1.3 Historie lopatových rypadel 

 

Lidé se od pradávna snažili ulehčit si práci s břemeny. Nejprve se jednalo o různé 

primitivní páky, kladkostroje a jiné důmyslné mechanismy. Počátek lopatových rypadel se 

datuje od roku 1833, kdy strojník W. S. Ottis přihlásil patent tzv. „jeřábové lopaty“. Pohon 

tohoto zařízení byl pomocí parního stroje a objem lopaty byl 1,15 m
3
. Poprvé bylo rypadlo 

nasazeno při stavbě železniční tratě Baltimor - Ohio. Stroj umožňoval částečné otočení 

rýpadla a jeho pojezd byl na kolejnicích. Jednalo se o robustní a konstrukčně složité 

mechanismy se špatnou manévrovatelností a vysokou pořizovací cenou. Tyto nedostatky 

bránily k rozšíření lopatových rýpadel k většímu využití, proto začaly vznikat stroje 

s různou specializací. 

 

 Již v osmdesátých letech 19. stol. vznikají první firmy, které se specializují na výrobu 

lopatových rýpadel (jedná se o firmy Barnhart, Marion, Thomson, Osgood a Ruston) a 

objevuje se plně otočné lopatové rýpadlo. Největší rozmach rypadel nastal za druhé 

světové války, kdy byla zdokonalena konstrukce strojů, vyvinuty nové pohonné jednotky 

jako například spalovací motory a použita hydraulika.  

 

V dnešní době se těžko bez strojů obejdeme, stroje zaujímají různé stavební činnosti a 

existuje několik nadnárodních společností, které se vývojem a výrobou různých rypadel a 

jiných stavebních strojů zabývají. 
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1.4 Rozdělení lopatových rypadel                    

 

Rypadla můžeme rozdělit do různých kategorií, liší se od sebe konstrukčním řešením 

nosného podvozku, pohyblivostí či pohonem. Výsledkem jsou odlišné možnosti práce 

jednotlivých rypadel. Rypadla tedy můžeme rozdělit tímto způsobem: 

 

1.4.1 Dle konstrukčního provedení 

 Jednoúčelová – uzpůsobena pro určitý omezený soubor pracovních úkonů. 

 Univerzální (víceúčelová) – jdou uplatnit pro více druhů práce. 

 Teleskopická – jsou vybavena teleskopickým výsuvným výložníkem, na jehož 

konci lze přimontovat různé druhy pracovního zařízení.  

 Rypadla s nakládací lopatou – určena především k nabírání a nakládání hornin nad 

opěrnou rovinou. 

 Tunelová – určena pro práce ve stísněných prostorách a malých průjezdních 

profilech.  

  

1.4.2 Dle pohyblivosti stroje 

 Samojízdné – mobilní rypadlo, které má vlastní pohon podvozku. 

 Samohybné (kráčivé) – pohyb stroje obstarává pracovní zařízení. 

 Přípojné rypadlo – přepravuje se pomocí tahačů. 

 Přívěsné rypadlo – jedná se o přípojné rypadlo, kde se jeho část přenáší na tažné 

vozidlo. 

1.4.3. Dle druhu pohonu 

 Se spalovacím motorem 

 S elektrickým motorem 

 S kombinovaným motorem 
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1.5 Základní konstrukční celky hydraulických lopatových rypadel 

 

1.5.1 Podvozek 

 

Podvozek je spodní část rypadla, která mu umožňuje jeho přemísťování. Podvozek 

musí zajistit strojům potřebnou stabilitu a průchodnost v různém terénu a různých 

klimatických podmínkách.  Dále také musí spolehlivě přenášet zatížení vyvolaná činností 

pracovního nástroje.  Konstrukce podvozku je určována technologií pracovního procesu, 

druhem a stavem povrchu terénu, v němž stroj pracuje a požadovanými jízdními 

vlastnostmi stroje. Stroje pro zemní práce mívají zpravidla některý z těchto druhů 

podvozků - pásový, kolový, kráčivý, kolejový a kolejovo-kráčivý. 

 

Pásový podvozek bývá většinou součástí rypadel větších hmotností, případně rypadel 

pro práci v málo únosném terénu. Šířkou pásu se ovlivňuje měrný tlak stroje na terén. Pás 

podvozku tvoří nekonečný pás vytvořený z kloubově spojených článků pásu nebo řetězu.  

Nevýhodou pásového podvozku jsou vyšší pořizovací náklady a náklady na údržbu a 

opravy.   

 

Kolový podvozek bývá použit u strojů menších hmotností, kdy požadujeme vysokou 

pohyblivost a časté přemísťování. Funkci podvozkové části může tvořit podvozek 

nákladního automobilu, který je určen pro práci v terénu a disponuje odpovídající nosností. 

Nevýhodou kolových podvozků oproti pásovým je menší stabilita stroje, proto jsou rypadla 

na kolových podvozcích vybavena teleskopickými opěrnými nohami, které zvýší stabilitu 

stroje na pracovní pozici.  

 

Kráčivým podvozkem bývají vybavena rypadla menších a středních hmotností. 

Podvozek je opatřen pohyblivými nohami s pohonem dvojice velkých kol a s dvěma 

pomocnými koly na opěrách. Tato rypadla jsou vhodná pro práci v terénu, kde stroje 

s klasickými pásovými a kolovými podvozky není možno použít. 

 

1.5.2 Otočný svršek rypadla 

 

Jedná se o část, na které jsou umístěny převážné části mechanismů a příslušenství 

rypadla, jako kabina strojníka, řídicí, ovládací a kontrolní mechanismy a přístroje. Dále 

energetické zdroje, jako motory, generátory, kompresory, akumulátorové baterie, 
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převodové ústrojí, nádrže na palivo atd. Otočný svršek s podvozkem je spojen pomocí 

velkorozměrového ložiska, jehož jedna část je uchycena na podvozku a druhá část na 

otočném svršku. Při práci přenáší ložiskový věnec vzniklé nárazy a klopné momenty na 

podvozek a umožňuje na něm otáčení svršku. Otáčí se prostřednictvím pastorku a 

ozubeného věnce. 

 

1.5.3 Pracovní zařízení 

 

Mezi základní pracovní zařízení hydraulických rypadel patří výložník, násada a 

pracovní nástroje (lopaty, drapáky apod.) 

 

Výložník je nosná část pracovního zařízení s příslušnými hydraulickými mechanismy. 

K otočnému svršku je připojen zpravidla kloubově. Podle možnosti použití rozeznáváme 

několik druhů výložníku. Jednodílné výložníky, které jsou vyrobeny z jednoho kusu, 

svařeného z ocelových plechů. Jejich předností je značná pevnost a možnost velkého 

zatížení.  Výložníky dělené (vícedílné) jsou většinou složeny ze dvou dílů. Změnou jejich 

zalomení nebo změnou délek lze dosáhnou různých dosahů zubů lopaty a záběrových drah.   

Pro demoliční práce jsou určeny účelové výložníky pro velké dosahy. Dalšími druhy jsou 

výložníky posouvatelné a teleskopické, speciální stranově lomené nebo výložníky 

příhradové atd. 

 

Násada je spojovací článek mezi výložníkem a pracovní nástrojem. Je kloubově 

upevněna na výložníku a je ovládána válcem násady. Pro běžné těžení jsou délky násad 2-

6m. Čím je délka násady kratší, tím lze na zubech lopaty vyvinout větší rypnou sílu.  

 

Pracovních nástrojů existuje velké množství, jsou uchyceny na násadě a slouží 

k nabírání, drcení či srovnávání zemin. Nejčastěji používané nástroje jsou lopaty a drapáky 

různých druhů. Stroje mohou být dále vybaveny bouracím hydraulickým kladivem, 

šnekovým vrtákem na zeminu, shrnovací lopatou, vidlicí pro překládku palet, zařízením 

pro překládku trub, sekacím zařízením na trávu a porost, zhutňovacím zařízením pro 

svahy, beranicím zařízením a řadou dalších.  
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Obrázek 1.2 – druhy lopat 

 

 

LOPATY 

1 – hloubkové nebo výškové lopaty 

2 – drážkové lopaty s normálním nebo nuceným vyklápěním 

3 a 4 – příkopové a čistící lopaty 

5 – profilové lopaty se sklony 1:2 nebo 1:1 (45°) 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.3 – druhy drapáků 

 

 

DRAPÁKY 

1 – drážkovací čelisťové drapáky objemů 0,08-0,4m
3 

2 – čelisťové drapáky pro těžení zeminy objemů 0,1-1,8m
3
, šířek 300-1800mm 

3 – čelisťové drapáky pro nakládku či vykládku sypkých materiálu 

4 – čelisťové drapáky pro zemědělské účely (na řepu, hnojiva apod.) 

5 – drapáky kruhového profilu pro zakládání staveb 

6 – víceúčelové drapáky pro kusový materiál, šrot apod. 

7 – čelisťové drapáky pro dřevo 
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2  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA RÝPADLA VOLVO EC700C 

 

 

2.1 Historie a současnost podniku Volvo 

 

Švédský strojírenský kolos Volvo vyrábí především těžká užitková vozidla, ale také 

průmyslové motory, autobusy i autokary, součásti leteckých motorů, lodě a lodní motory. 

Výrobce sídlí ve starobylé Eskilstuně, která leží západně nedaleko od Stockholmu (s řadou 

závodů po celém světě), vyniká vysokou úrovní techniky i technologie. Těží přitom 

především ze spojení s ostatními divizemi koncernu. 

 

Velmi úspěšná je však především divize Construction Equipment vyrábějící téměř 

kompletní sortiment stavebních strojů. Do rozsáhlé nabídky společnosti patří například 

nakládací lopaty a hloubkové lopaty, bagry, dampry, lesnické těžební stroje, demoliční 

stroje, zařízení k pokládání potrubí a dále stroje pro výstavbu silnice od grejdrů a 

frézovacích strojů po kompaktéry a finišery. 

 

Zástupce pro Českou republiku je Volvo Stavební stroje Czech s. r. o., tato společnost 

byla založena v roce 1991 a od roku 2009 je členem koncernu Volvo Construction 

Equipment Central Europe Group. Společnost nabízí komplexní řešení v oblasti prodeje, 

pronájmu a servisu stavebních strojů Volvo v České republice.  

 

2.2 Volvo EC700C 

 

 

Pro těžké a rozsáhlé práce s velkými objemy hmot nabízí Volvo CE těžkou řadu 

rypadel na pásových podvozcích, která vrcholí nestárnoucím evergreenem sortimentu, 

kolosem typu EC700C. Technické parametry tohoto stroje jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

K tomuto modelu je téměř nekonečný volitelný sortiment různých verzí ramen, lžic, 

hydraulických systémů či vybavení budky strojníka, ale také třeba palubní samočinné 

diagnostiky. Výrobce nabízí stroje v jediné barvě, typické žluté s některými černými 

detaily. 

 

 



17 

 

 
 

Obrázek 2.1 – Volvo EC700C 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Technické specifikace EC700C 

 

EC700C Technické specifikace 

Motor D16E 

Jmenovitý výkon, při 30 r/s (1800 r/min) 

ISO 9249/SAE J1349, užitečný výkon 316 kW (430 hp) 

Prolamovací síla 356 kN 

Objem lopaty 2,48-6,6 m3 

Maximální dosah lopaty 13,2 m 

Maximální hloubka bagrování 8,4 

Únosnost podél spodku stroje 19,8 t 

Provozní hmotnost 69,3-71,7 t 
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2.2.1 Příslušenství k rypadlu Volvo  

 

Volvo nabízí širokou nabídku přídavných zařízení a rychlospojek, které se vyznačují 

výjimečnou flexibilitou a univerzálností. Díky tomu zvládnou rypadla více úkolů než 

kdykoliv předtím.  Pro ještě efektivnější využití lopat a zvýšení výkonu vyvinulo Volvo 

systém Quick fit pro rychlou výměnu lopat s plně elektro-hydraulickým řízením přímo 

z kabiny. 

  

Lžíce jsou přizpůsobeny pro práci v extrémních podmínkách v kamenolomech, při 

těžbě štěrku a jiných hornin, proto se s ohledem na tyto vlivy musí počítat nejen při 

výpočtech rypné a vylamovací síly na zubech lopaty, ale i při návrhu materiálu z hlediska 

otěruvzdornosti a celkové pevnosti a tuhosti lopaty. 

 

Tyto lžíce bývají až o 20% menší než standardní lžíce a jsou vyrobeny z větší části 

z vysoce otěruvzdorného materiálu. Otěruvzdornost je vyžadována z důvodu ochrany 

lopaty proti otěru v těchto těžkých podmínkách. 

 

 

 

Lžíce Volvo: 

 

 Univerzální lžíce (GP – General purpose) – vynikají při hloubení a manipulaci 

s měkkými až středně těžkými materiály, mají robustní konstrukci a samo 

ostřicí zuby.  

 Robustní lžíce (HD – Heavy duty) – určené pro kompaktní materiály jako je 

štěrk a jíl. 

 Lžíce na horniny – k hloubení a nakládání ostrých, lámaných materiálů. 

 Lžíce pro extrémní podmínky pro rýpadla EC700) – k manipulaci se skutečně 

extrémní horninou, např. s ostrými kameny. 

 Lžíce k začišťování výkopů (DCF) – lžíce k odtěžování bahnitých a měkkých 

materiálů. 
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3  ANALÝZA PROBLÉMU 

 

 

V této bakalářské práci bylo mým úkolem navrhnout konstrukční řešení a 

technologický postup opravy skalní lopaty, používané u pásového hydraulického rypadla 

VOLVO EC700C (viz obr. 3.1). Objem vnitřního prostoru lopaty je 2,8 m
3
, jmenovitý 

objem lopaty dle ISO 7451-83 (CECE) je 3,24 m
3
 a dle SAE 3,6 m

3
. 

 

 

Obrázek 3.1 - Přivezená poškozená lopata 

 

Při práci v lomu došlo k popraskání svarů v okolí tzv. mostu v horní části lopaty. Na 

obrázcích jsou pouhým okem viditelné praskliny ve svarech, ale také prasklina od hrany 

plechu napříč (viz obrázky 3.2 – 3.4). 
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Obrázek 3.2 – Poškození lopaty ve svárech 

 

 
 

Obrázek 3.3 – Prasklina plechu 
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Obrázek 3.4 – Poškození lopaty ve svárech 

 

 

Zjevné závady mohly být zapříčiněny z několika důvodů a to: 

 

 Nevhodným zacházením, k němuž lžíce nebyla určena (trhání skály, rozbíjení 

záhozu – větší valouny, boční přesouvání vytěženého materiálu, jeřábnické 

práce a případně jiné). 

 Při výrobě lžíce byla zvolena špatná jakost svařovaného materiálu. 

 Byl použit nevhodný svařovací drát. 

 Špatným prováděním postupů svářečských prací, případně nedostatečně 

navrstvené sváry. 

 Špatnou konstrukcí horního uchycení 

 

Nevhodné zacházení (zakázané manipulace) jsem nemohl potvrdit, ani vyvrátit, tyto 

domněnky jsem neměl ze strany zadavatele potvrzeny. Spoléhal jsem se tedy na vlastní 

zkušenosti z předchozích oprav zemních strojů a jejich příslušenství a pustil se do vlastní 

analýzy současného stavu poškozené lopaty a jejího řešení. 
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4  NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

Na počátku návrhu jsem se zaměřil na jakosti poškozených materiálů. Chtěl jsem se 

ujistit, že při výrobě této lžíce byly použity vhodné materiály, svými vlastnostmi a 

složením vhodné místu a způsobu použití. Konstrukce horní části lopaty (tzv. most) se 

běžně svařuje z měkkých ocelí (třídy 11), jelikož je tato lopata určena do nejtěžších 

pracovních podmínek, mohl být tento uzel z vysokopevnostní jemnozrnné oceli (S690). 

 

Pokud jsem chtěl vyloučit použití materiálu jiné jakosti (např. otěruvzdorné plechy), 

nejlepším způsobem, jak orientačně a hlavně rychle zjistit u oceli o jakou jakost jde, je 

zaměřit se na její tvrdost. Tvrdost je odolnost povrchových oblastí materiálu proti 

místnímu porušení cizím tělesem. Tvrdost však není žádnou fyzikálně definovatelnou 

vlastností, nýbrž je výslednicí celé řady vlastností hmoty, a to zejména vlastností povrchu. 

 

Jelikož máme k dispozici v našem skladovacím a servisním centru přenosný tvrdoměr, 

rozhodl jsem se plechy, které vykazovaly vady, změřit. Tento dynamický tvrdoměr je 

určen pro testování přímo v dílnách a provozech a zajišťuje přesné a spolehlivé měření. Na 

displeji se zobrazují hodnoty měření tvrdosti ze všech běžných stupnic, jako jsou HLD 

Leebs, Brinell HB, Rockwell HRB, HRC, Vickers HV a Shore HS. V praxi se nejvíc užívá 

tvrdost v Brinell HB, Rockwell HRC a Vickers HV. 

  

Měřením bylo zjištěno, že se v případě konstrukce tzv. mostu jedná o materiál 

s tvrdostí okolo 400HB, tudíž se jedná o otěruvzdorný plech. Na obrázku 4.1 můžeme 

vidět porovnání tvrdosti plechů ve třech nejběžnějších stupnicích tvrdosti v závislosti na 

mezi pevnosti v tahu Rm. 

 

U materiálu třídy 11 je předepsána tvrdost okolo 100 HB, vysokopevnostní plechy mají 

okolo 200 HB, otěruvzdorné 300, 400, 450, 500, 600 HB, podle typu. Tato část podkopové 

lžíce zvané uložení musí být celá vyrobena z konstrukční houževnaté oceli dle EN 10025 

s mezí kluzu okolo 355MPa, pouze při vyšším nasazení (odolnější těžený materiál) se 

může pro část zmíněného uložení použít vysokopevnostních ocelí s velkou mezí kluzu a to 

do 700 MPa. Tento materiál se aplikuje na část zvanou uši. 
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Obrázek č. 4.1 – Přehled tvrdosti ocelových plechů dle Rm 

 

Typ svařovacího drátu a jeho složení jsem nezjišťoval, o to více času jsem věnoval 

optickému posouzení velikostí svarů, navrstvení „housenek“ a přípravy svarových hran 

před svařováním. Už u tohoto vizuálního ohledání lopaty jsem došel ke zjištění, že tato 

lopata asi není originální. Sváry v oblasti konstrukce mostu byly značně poddimenzované, 

jejich velikosti nemohly vydržet sílu namáhání v prostředí, ze kterého nám byla lopata 

přivezena. 

 

Konstrukci a provaření mostu bylo možné zjistit až po odpálení této poškozené části 

ven z lopaty. 
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4.1 Změna konstrukce horní části tzv. mostu 

 

Nejprve jsem si musel na hale lžíci důkladně nafotit ze všech pohledů a změřit několik 

základních venkovních kót spolu s tloušťkami jednotlivých dílů. Na základě těchto 

informací jsem začal s konstruktérskou prací. 

 

V programu AUTOCAD LT jsem z importovaných fotografií vyexportoval potřebné 

výkresy ve formátu *dxf, *dwg, ze kterých jsem poté v programu AUTODESK 

INVENTOR vytvořil jednotlivé díly a následně poskládal sestavu.  

 

Poté jsem začal s návrhem nového uložení. V návrhu jsem použil stejně volené 

tloušťky materiálu, které byly vhodné pro tento typ podkopové lžíce. Podpěru, která u 

opravované lopaty nesloužila ke svému účelu a to podpěře horního dílu domku uložení 

jsem chtěl od počátku spojit nahoře i dole svárem. Jelikož bych se ale při původní 

konstrukci nedostal dovnitř konstrukce se svařovací pistolí, bylo nutné změnit celou 

koncepci uchycení. 

 

U minulého řešení byly nosné plechy (uši) řešeny tak, že jakoby obtékaly konstrukci 

tzv. mostu a byly vně přivařeny k němu. Já jsem se spodním ohraněným plechem napojil 

na původní část a dokončil tvar lžíce. Dále se vztyčila podpěra a na ní se nasadily obě uši. 

Podpěra i uši mají výřezy a do sebe zapadají. Tato část se dá dokonale svařit bez 

jakýchkoliv omezení při pohybu svářeče. Poté jsem dokreslil jednu středovou horní část a 

dvě boční k bezproblémovému přivaření ke konstrukci. Sváření horních dílů k podpěře je 

řešeno vypálením podélných otvorů v místě podpěry a bodovým svarem dokonale svařeno. 

 

Jako další ochranu před výkyvem a tím i poškozením uložení jsem navrhl podpěru uší, 

která spočívala v navaření trojúhelníkových částí z boku uložení. Zespod tohoto svařence, 

tzn. uvnitř lžíce v horní části, jsme přivařili výztuhy z ohraněného plechu tl.20 mm a tím 

bylo celé uložení ještě zpevněno. 
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Obrázek 4.2 – Nová konstukce horní části lopaty 

 

 

Obrázek 4.3 – Nová konstrukce lopaty 

 

 

 

 

 

most 

          ucho 



26 

 

4.2 Volba jakostí nově vyráběných dílů 

 

Jakost všech dílů kromě uší jsem volil z nelegované konstrukční oceli, konkrétně jakost 

S355J2+N. Pro uši jsem volil vysokopevnostní jemnozrnnou ocel S690Q/QL/QL1. 

 

Jedná se o jemnozrnnou konstrukční ocel, vysokopevnostní, zušlechtěnou DIN 10137. 

Při dodání je ve stavu zušlechtěná s kalením do vody. Skladem ve spol. UnionOcel s.r.o. 

vedeme obchodní značky více výrobců, jako např. NA-XTRA a XABO od ThyssenKrupp 

Stahl, Dillimax od Dillingenu, ALDUR od Voestalpine, Supralsim 690 od Industeelu, aj., 

proto neuvádím katalogové hodnoty chemického složení, mechanické vlastnosti a hodnoty 

nárazové práce při vrubové rázové zkoušce, nýbrž přikládám atest konkrétního použitého 

plechu (viz příloha 4) této bakalářské práce. 

 

Ocel je tvářitelná za studena při dodržení poloměru ohybu nebo ohranění > 4 - násobek 

tloušťky plechu v podélném směru a > 3 - násobek tloušťky plechu příčně ke směru 

válcování. Je možné provést žíhání pro snížení pnutí až do teploty 580 °C. 

 

Je možné provádět tváření za tepla při teplotách nad 580 °C. Následně je třeba provést 

zušlechtění odpovídající stavu při dodání. 

  

Při tepelném řezání by se při teplotách materiálu pod 5 °C měl materiál v případě 

tloušťky plechů ≤ 40 mm před řezáním plamenem předem ohřát na pokojovou teplotu. 

V případě tloušťek plechu > 40 mm by se měl provést předehřev na teplotu 100 °C, od 

tloušťek plechů 80 mm by se měl materiál ohřát na teplotu 150 °C. 

 

Ocel je vhodná pro všechny známé metody svařování. V zásadě není potřebný 

předehřev do tloušťky plechu 20 mm. Při tloušťkách od 20 - 40 mm se doporučuje teplota 

předehřevu 75 °C, u tloušťky větších než 40 mm 100 °C, od 60 mm 150 °C. Při teplotách 

materiálu pod 5°C by se měla ocel před svařováním v případě tloušťky plechů < 20 mm 

předem ohřát přibližně na teplotu místnosti. Teplota mezivrstev by se měla pohybovat 

v rozmezí 150 - 225 °C. tyto údaje platí jako informativní hodnoty, zásadně by se měly 

dodržovat údaje podle SEW 088. Časy t-8/5 by se měly pohybovat v rozmezí 10-25 s. 

Pokud je potřebné z konstrukčních důvodů provést žíhání pro odstranění pnutí, mělo by se 

provádět v rozsahu teplot od 530 - 580 °C. 
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S ohledem na svařování mě ještě zajímala jakost materiálů sousedících s novými 

navařovanými díly a to čelními břity. Tento materiál jsem si orientačně rovněž otestoval 

tvrdoměrem a podle předpokladu se jednalo o jakost HB500. Při výrobě lopat s tímto 

využitím se ani jiné jakosti nepoužívá. Skladem máme plechy více výrobců (Dillidur 500V 

od Dillingenu, XAR 500 od Thyssen Krupp, Durostat 500 od Voest Alpine, Hardox 500 od 

SSAB, Hartplast 500 od Huta Czenstochowa), prostudoval jsem si katalogové listy kvůli 

vlastnostem a atesty z důvodu chemického složení těchto plechů (viz příloha 5). 

 

Jedná se o otěruvzdornou ocel zušlechtěnou ve vodě. Ocel je plně uklidněna a 

jemnozrnně tavena. Používá se především tam, kde se požaduje zvýšená odolnost proti 

opotřebení a zároveň uspokojivá svařitelnost. Jako příklad lze uvést nakladače, bagry, 

korýtkové dopravníky, nákladní auta, ostří, nože, drtiče. 

 

Při svařování a řezání plamenem platí  SEW 08, popř. Euronorm-Mitteilung Nr. 2 

(Euronorm sdělení č. 2), přičemž je nutno zohlednit vyšší pevnost a větší kalitelnost. Přes 

vysokou tvrdost se ocel dá tvářet za studena. Aby se zabránilo tvorbě prasklin v oblasti 

sváru, doporučuje se při nepříznivých podmínkách upínání, vyšší tvrdosti svarového kovu, 

nepříznivých povětrnostních podmínkách a všeobecně u tlouštěk nad 8 mm předehřátí na 

cca 150 – 250 
0
C. Předehřátí nad 250 

0
C by se mělo zabránit, protože je spojeno se 

snížením tvrdosti. Pracovní teplota (krátkodobě) maximálně 300 
0
C. Přídavné materiály by 

měly být měkké, pokud to konstrukce a namáhání svárů opotřebením připouštějí. Pro 

řezání plamenem by se měla dodržet minimální teplota pro předehřátí: 60 
0
C pro tloušťku 

plechu do 25 mm, 150 
0
C pro větší tloušťky plechu do 60 mm a 180 

0
C pro větší tloušťky 

plechu. 

 

Protože ocel dosáhne své tvrdosti zrychleným chlazením autentizační teploty, je možné 

tváření za tepla bez ztráty tvrdosti pouze tehdy, když se obráběný předmět poté opět zakalí. 

Přitom lze očekávat, že se takto získané hodnoty odlišují od hodnot ve stavu dodání, 

protože podmínky ochlazování jsou všeobecně nevýhodnější než ve výrobě. Bez podstatné 

ztráty tvrdosti se ocel může zahřívat až na cca 200 
0
C. Je nutno dbát na to, že se u oceli 

může zahříváním na cca 300 – 400  
0
C podstatně snížit houževnatost ve srovnání se stavem  

dodání.
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5  MKP ANALÝZA 

 

Tato numerická metoda konečných prvků (MKP) slouží k simulaci průběhů napětí, 

deformací, vlastních frekvencí, proudění tepla, jevů elektromagnetismu, proudění tekutin 

atd. na vytvořeném fyzikálním modelu. Její princip spočívá v diskretizaci spojitého 

kontinua do určitého (konečného) počtu prvků, přičemž zjišťované parametry jsou 

určovány v jednotlivých uzlových bodech. MKP je užívána především pro kontrolu již 

navržených zařízení nebo pro stanovení kritického (nejnamáhavějšího) místa konstrukce. 

Ačkoliv jsou principy této metody známy již delší dobu, k jejímu masovému využití došlo 

teprve s nástupem moderní výpočetní techniky. 

 

Nejprve jsem analýzu použil v situaci, kdy je lžíce zatěžována rovnoměrně (tlakem na 

všechny čtyři zuby) a dále pro potvrzení správnosti konstrukčního řešení jsem analyzoval 

lžíci také při zatížení pouze jednoho krajního zubu. Toto nerovnoměrné zatížení by mohlo 

vzniknout při nesprávné manipulaci s rypadlem. 

 

5.1 MKP analýza s rovnoměrným zatížením 

 

V programu Autodesk Inventor jsem pevnostně analyzoval nově vytvořený model 

lžíce. Lžíce jsem zatížil jednotkovou silou ve směru vylamovací síly lžíce dle katalogu 

VOLVO EC700C, ISO 6015, vylamovací síla NORMAL 342 kN, zvýšený výkon 374 kN. 

Této maximální vylamovací síly je stroj schopen dosáhnout v případě použití lžíce 

s přímým uchycením (direct fit bucket), což je případ naší lžíce, 6,6 metrů dlouhého 

výložníku a 2,9 metrů dlouhé násady. Maximální možnou rypnou sílu násady je možné 

dosáhnout při použití 7,7 m dlouhého výložníku a 2,9 m dlouhé násady, a to 332 kN. 

  

Program Inventor mi umožňuje řešit MKP analýzu i bez přesně zadaných svarů. Tohle 

řeší funkce „Dotyky“. Pokud dotýkající se plochy mají být svařeny, slepeny či svázány 

dohromady a není mezi nimi povolen žádný relativní pohyb, odpovídající typ dotyku je 

„Vázaný“. Jednotlivé součásti v sestavě se navzájem dotýkají a sousedící plochy se 

nacházejí v rámci tolerance vzdáleností, příkaz „Automatické dotyky“ zajistí jejich 

umístění do dotykové sady. Je možné jednotlivé plochy pospojovat i ručně.  

  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Simulace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deformace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proud%C4%9Bn%C3%AD_tepla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tekutina
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Použil jsem tedy tuto funkci, a jelikož můj svařenec nemá žádné pohyblivé díly, 

nastavil jsem „Automatické dotyky" – vázané na celou sestavu. 

 

Nastavení materiálu: 

 

 Pro všechny díly v sestavě jsem použil stejné nastavení návrhových hodnot 

materiálových konstant, a to: 

 

   Modul pružnosti E = 206 000 MPa 

   Poissonovo číslo μ = 0,3 

Měrná hmotnost ρ = 7850 kg·m
-3

 

 

Nastavení vazeb: 

 

Všechny čtyři otvory uší jsou uchyceny příkazem Vazby – pevná vazba, která omezuje 

pohyb vybrané geometrie ve všech směrech. U většiny simulací se zadává zavazbení na 

celou plochu díry, nebo zavazbení středů vůči celému průměru (u programu IDEAS se tato 

funkce vazbení středu díry nazývá RIDGID). Já jsem simuloval zatížení lžíce v záběru, 

tzn., simuloval jsem zatížení děr vůči čepům, tzn. tlak čepů na díry, u předních děr asi jen 

třetinou plochy v horní části díry a u zadních děr třetinou plochy ve spodní části díry. 

 

 

Obrázek 5.1 – Zobrazení vazeb 
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Nastavení zatížení: 

 

Zatížení jsem zvolil externí silou na vybranou geometrii a to ve směru vylamovací síly 

na adaptéry přivařené na předním břitu. Vylamovací síla je kolmá na pomyslnou spojnici 

špičky předního nože, který je nasazen na adaptéru předního břitu, a středu předních děr 

uchycení lžíce k násadě. 

 

 

Obrázek 5.2 – Zobrazení zatížení 

 

 

Nastavení sítě: 

 

Program mi nabídl výchozí nastavení, kde byla zadána průměrná velikost prvku 0,1 

(jako zlomek délky ohraničujícího kvádru) a minimální velikost prvku 0,2 (jako zlomek 

průměrné velikosti). Součinitel zemních těles 1,5 a maximální úhel pootočení 60 deg. Při 

tomto nastavení jsem vytvořil síť o počtu uzlů 155 712 a počtu prvků 81 997. Při tomto 

nastavení proběhla bez problémů i simulace. Pro zajímavost jsem si navolil i poloviční 

velikosti prvků (0,05 a 0,1) a počet uzlů se už pohyboval okolo 800 tisíc. Simulace už 

neproběhla, jelikož operační paměť mého počítače nebyla dostačující. 
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Obrázek 5.3 – Zobrazení sítě 

 

 

Simulace: 

  

 Napětí Von Mises 

 

Kritérium maximálního napětí von Mises je založeno na teorii von Mises-Hencky, 

známé také jako teorie smykové energie nebo teorie maximálního zkreslení. Podle této 

teorie se začínají ohebné materiály roztahovat, když se napětí von Mises začíná rovnat 

mezi napětí. Ve většině případů je mez kluzu použita jako mez napětí. Nicméně software 

umožňuje použít pevnost tahu nebo nastavit vlastní mez napětí. 

 

Maximální hodnota napětí Von Mises se při simulaci vybarvila v místě spojení horního 

plechu mostu s uchem (viz. obr 5.4). Toto místo je zatíženo maximálním napětím okolo 

300 MPa. Jelikož je to přesně v místě svaru, mohu tuto špičku eliminovat správným 

návrhem svarového spoje. Napětí v ostatních částech lžíce je mnohonásobně menší. 
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Obrázek 5.4 – Silulace napětí Von Mises – celkový pohled při maximálním zatížení 

 

 

 

Obrázek 5.5 - Silulace napětí Von Mises – detail při maximálním zatížení 

 

Na detailním čelním pohledu na svařenec mostu (viz obr 5.5) je opět vidět, ve 

kterých dvou místech je namáhání největší, v rostoucí vzdáleností od těchto svarů se napětí 

zmenšuje, v místech původních popraskaných svarů vidíme napětí okolo 100 MPa. 

 

Z důvodu lepšího vykreslení nižších napětí, změnil jsem nastavení panelu barev na 

rozsah 0 – 100 MPa, aby byly lépe vykresleny i méně namáhané části lžíce. 



33 

 

 

Obrázek 5.6 - Simulace napětí Von Mises s upravenou stupnicí 

 

První hlavní napětí 

 

 

Obrázek 5.7 – Simulace prvního hlavního napětí s upravenou stupnicí 
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Na obrázcích 5.6 a 5.7 vidíme simulace napětí Von Misses resp. prvního hlavního 

napětí s již upraveným rozsahem panelu barev a jsou na nich vidět další nejvíce 

namáhaná místa lžíce. Ostatní svary konstrukce mostu je třeba navrhovat s dostatečnou 

dimenzí. Také svar spojující původní část lžíce – horní část pláště se spodním 

ohraněným plechem mostu si zaslouží větší pozornost. 

 

Posunutí 

 

 

Obrázek 5.8 – Simulace celkového posunutí 

 

Obrázek 5.8 nám ukazuje simulaci míst s největším posunutím. V případě vyvinutí 

maximální vylamovací síly lžíce, prohnutí předního břitu s adaptéry a noži by bylo 

max. 3,27 mm. 

 

Je zřejmé, že simulace provádím na svařenci lžíce, tzn., že na břitu jsou navařeny 

adaptéry, na kterých ale nejsou nasazeny nože. Pro simulaci namáhání hlavně nově 

navařených částí a nových svarů je nasazení nožů nepodstatné. 
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Součinitel bezpečnosti 

 

Součinitel bezpečnosti podle obrázku 5.9 nevychází pouze v místě svaru, který budeme 

s ohledem na tuto skutečnost navrhovat s většími rozměry a hodnotami. Ostatní místa lžíce 

vykazují uspokojivé hodnoty s bezpečností přesahující hodnotu 3. 

 

 

Obrázek 5.9 – Simulace bezpečnosti  

 

 

5.2 MPK analýza při zatížení pouze jednoho zubu 

 

 Veškeré nastavení vstupních parametrů zůstalo stejné jako u předchozí analýzy, 

pouze se změnilo zatížení ze čtyř zubů na jeden krajní. Jak jsem již zmiňoval výše, tato 

situace by mohla nastat při nesprávné manipulaci s rypadlem, což nelze během pracovního 

procesu v náročném prostředí kamenolomu vyloučit. Při nabírání méně narušené horniny, 

nadzvedávání nebo posouvání velkého kusu horniny by mohlo dojít k pouze 

jednostrannému zatížení jednoho zubu. Označuje se to sice jako nepovolená manipulace 

strojníka s rypadlem, ale v provozu toto jednání nelze vyloučit. Jako nepovolená 

manipulace se rovněž označuje boční posun kusu horniny rotací horní nástavby. 
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Napětí Von Mises  

 

 

Obrázek 5.10 - Silulace napětí Von Mises s upravenou stupnicí při zatížení jednoho zubu 

 

Maximální hodnota napětí Von Mises při simulaci namáhání pouze jednoho 

krajního zubu vystoupala na hodnotu okolo 335 MPa. 

 

Na obrázku s upravenou stupnicí opět vidíme největší namáhání v místě spojení 

horního plechu mostu s uchem (viz. obr 5.10) a nově i v místě spojení lžíce s násadou 

v otvorech pro čep v uchu na straně namáhaného zubu. Je jasné, že oproti rovnoměrnému 

namáhání bude toto více zatížené jednostranně s většími napětími. Konstrukce mostu je 

zde namáhána přibližně dvakrát větším napětím, i přesto by konstrukce lžíce měla tuto 

nepovolenou manipulaci vydržet. 

 

Součinitel bezpečnosti 

 

Součinitel bezpečnosti při zatížení pouze jednoho krajního zubu (obrázek 5.11) ukazuje 

minimální hodnotu opět v místě svarového spojení ucha s horním plechem mostu. Blízké 

okolí tohoto svaru už se pohybuje na bezpečnosti okolo 1,5. 
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Obázek 5.11 – Simulace bezpečnosti při zatížení jednoho zubu 

 

 

Závěr k MKP analýzám: 

 

Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že maximální namáhání je v oblasti horního 

uchycení, konkrétně v místě svarového spojení ucha s horním plechem mostu. V tomto 

místě právě proto byly při návrhu konstrukce doplněny podpěry uší, trojúhelníkové části 

navařené z boku uší. Dále jsou namáhány všechny svary mostu, hlavně v místě spojení 

velkého spodního ohraněného plechu s horním, rovněž ohraněným plechem. 

 

Materiál uší byl volen s ohledem na výše uvedené skutečnosti z jakosti o mezi pevnosti 

vyšší, při výrobě mostu ze stejné vysokopevnostní jemnozrné oceli dosáhneme lepších 

výsledků výpočtů, ale samozřejmě při nesrovnatelně vyšší ceně, a to nejen za nákup 

materiálu, ale i za práci za ohranění plechů.  

 

V případě, že zatěžující síla bude působit pouze na jeden zub a to krajní, lžíce se 

nezhroutí, pevnostně bude sice namáhána jen část lžíce a napětí mnohonásobně vzroste, ale 

při mé konstrukci by to měla lžíce vydržet. 
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6  POSTUP OPRAVY 

 

6.1 Demontáž poškozených částí 

 

Začalo se odpálením poškozených (popraskaných) částí, tzn. že jsme odstranili celý 

most s ušima. Nejvíce mě zajímala konstrukce mostu uvnitř, aby se chyby této konstrukce 

neopakovaly v konstrukci nové. 

 

Na výrobní hale UnionOcel máme kromě stacionárních pálicích strojů i sestavy pro 

ruční pálení plasmou a autogenem.  Na odpálení poškozených částí lopaty byla použita 

mobilní autogenní sestava (kombinace kyslík + acetylén). Po vypálení došlo k pečlivému 

zabroušení zbývajících kousků svarů na bočních břitech a pálených hran a ostatních okují. 

 

 

 

Obrázek 6.1 -Lžíce s odpálenou horní poškozenou částí 
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Obrázek 6.2 - Odpálená poškozená část 

 

Při odpálení uložení byla dále zjištěna konstrukční závada lžíce a to, že podpěra 

domku- plech, který je vztyčen středem tzv. mostu, který má plnit funkci podpěry horního 

dílu domku (ohraněný plech) je spojen svarem pouze s jeho základnou (viz obrázek 6.2). 

S touto zásadní chybou nemohla konstrukce dosahovat požadované pevnosti a tuhosti. 

 

6.2 Výroba nových dílů 

 

Všechny nově vytvořené díly v programu Autodesk Invertor jsem převedl do formátu 

*dxf, se kterým už umí pracovat všechny programy zpracovávající pálící plány pro pálení 

tvarových výpalků. Některé firmy používají SAPS, jiné Wrykrys, naše společnost 

UnionOcel s.r.o. používá program Columbus, který se dodává resp. je zakoupen společně 

s pálícími stroji ESAB. Tedy nebyl problém vyhledat si v databázi plechů sobě vhodné 

formáty zbytků (plechů) a udělat pálící plány. Před začátkem tvorby plánu se programátor 

musí rozhodnout, zda se bude pálit na plasmovém či autogenním stroji. Většinou pálíme do 

tl. 18 mm na plasmě a od 32 mm na autogenu. U tloušťky plechů od 20-30 mm se u pálení 

rozhodujeme dle aktuálního vytížení na jednotlivých strojích, protože pálení je možné jak 

na plasmě, tak na autogenu.  

 

V současné době disponujeme čtyřmi autogenními stroji ESAB SUPRAREX SXE - 

P6000, které jsou schopny pálit do tloušťky plechu 330mm do max. šířky plechu 5000mm 

s délkou stolů 24 000 mm, maximální hmotnost plechu/výpalku může být 32 tun. Dále stojí 

na hale plasmový stroj od téže společnosti ESAB EAGLE 3500, který pálí na stole o 
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rozměru 3000 x 24 000 mm tloušťky od 1mm do 30 mm (výjimečně až do 40 mm). 

Stejných výkonů dosahuje i náš poslední pálící stroj PIERCE RUM 3500. 

 

Vytvořil jsem si tedy pálící plány, jeden pro tloušťku 25 mm jakosti S355J2+N na 

plasmu, druhý tl. 50 mm v jakosti S690QL na autogen (viz obrázek 6.3), kde se musí před 

pálením dodržet požadavek předehřevu materiálu na min. teplotu 100°C. Naavizoval jsem 

plechy a oběhový list zakázky poslal do výroby. Hotové výpalky se přesunuly do boxu pro 

pálení úkosů a pálení svarových hran a strojkem MESSER PORTACUT se připravily 

potřebné svarové hrany. 

 

Plechy, které vyžadovaly ohranění, se nachystaly k expedici a byly odvezeny do 

kooperace do firmy T-Metal Fryčovice, kde byly ohnuty na ohraňovacím lisu o celkové 

síle 400 tun. 

 

 

 

Obrázek 6.3 – Pálící plán – Uši (tl.50mm, jakost S690QL) 
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6.3 Technologie svařování 

 

Při svařování jemnozrnných, termomechanicky zpracovaných ocelí je cílem: 

 

 Minimalizovat vnesené teplo = přizpůsobit parametry svařování (proud, napětí, 

rychlost svařování a případný předehřev). 

 Udržet tvrdost tepelně ovlivněné oblasti. 

 Dosáhnout vyhovující houževnatosti této oblasti. 

 Postup svařování by měl probíhat takovým způsobem, abychom postupem 

svařování nevnášeli do konstrukce nežádoucí pnutí, pokud je to možné, svařovat 

směrem k volným koncům a umožnit tak vznikajícímu pnutí „uniknout“ ze 

svárového spoje. 

 Předehřev použít jen u větších tlouštěk dle doporučení výrobce plechů. 

 Dokonale připravit, vyčistit a vysušit svarové plechy, dále odstranit zbytky barev, 

mastnoty a další nečistoty ze svárových ploch. 

 

Vysokopevnostní oceli S690 / S890 / S960 s příznivou hodnotou uhlíkového 

ekvivalentu jsou svařitelné všemi nejčastěji používanými metodami – ručně i automatem. 

U menších tlouštěk plechů se vedle konvenčních metod obzvláště doporučuje svařování 

laserovým paprskem, a to z důvodu relativně vysoké rychlosti svařování a méně tepelně 

ovlivněné oblasti okolo místa sváru. Při svařování musí být zvláště zohledněn fakt, že 

vysoce pevné oceli jsou náchylné k prasklinám, vzniklým za studena. Tyto praskliny 

vznikají při svařování tehdy, když vlivem rychlého ochlazení nemůže vodík uniknout 

z oblasti svaru a vlivem nárůstu objemu molekulárního vodíku dochází k porušení vnitřní 

struktury svárového spoje. Pro zamezení vzniku prasklin je též důležité chemické složení 

přídavného a základního materiálu. 

 

 Všechny spoje byly svařovány metodou 135 – Obloukové svařování tavící se 

elektrodou v aktivním plynu (MAG - Metal Active Gas Welding) s dráty o průměru 1,2 

mm, který byl aplikován v ochranné atmosféře plynu směsi Argonu a CO₂. 

 

Pro svařování konstrukce mostu, to znamená konstrukční oceli jakosti S355J2+N bylo 

použito svařovacího drátu ESAB s označením OK AUTROD 12.51 (viz příloha 2). Postup 

svařování je navržen provést dle pWPS (viz. příloha 6). Typy svarových spojů pro 
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svařenec mostu jsou navrženy tyto: vícevrstvý-koutový o minimální velikosti svaru a=10 

nebo tupý I svar - bez úpravy svarové hrany vícevrstvý s plným průvarem. 

 

 

Obrázek 6.4 – Vícevrstvé koutové sváry 

 

 

Dráty pro svařování vysokopevnostních ocelí jsou legovány prvky jako Cr, Ni a Mo. 

Typickým představitelem drátu pro svařování těchto ocelí je OK Aristorod 13.29 (viz 

příloha 1). 

 

 

6.4 Obrábění 

 

Po ukončení svářečských prací následovala operace, kterou nazýváme protahování. 

Jedná se o soustružení otvorů v uložení (uší), kde je lžíce spojena čepy s násadou 

(výložníkem) stroje. Tahle operace se provádí dvěma způsoby a to mobilním strojem, který 

se upne ložisky na protahované uložení a soustružnický nůž, který je vsazen do hřídele 

obrábí otvory tomu určené (viz obrázek 6.4). 
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Obrázek 6.4 – Obrábění mobilním strojem 

 

Jelikož jsme v té době neměli mobilní strojek k dispozici, zvolil jsem druhý způsob, 

který spočívá v obrobení celé hotové lžíce na stabilním vyvrtávacím stroji či obráběcím 

centru (obrázek 6.5). Pro tyto případy spolupracujeme s firmou Orlant s.r.o. sídlící 

v nedalekém areálu Tatry Kopřivnice, kterou využíváme pro kooperace. 

 

 

Obrázek 6.5 – Obrábění na obráběcím centru 

  

6.5 Povrchová úprava 

 

 Po ukončení svářečských prací, začištění svarů, provedení kontroly všech svarů PT 

metodou (penetrantem) a natření obrobených průměru ochranným mazivem, následoval 

nátěr základní barvou. Po zaschnutí byla lopata natřena barvou RAL 9005 dle požadavku 

zákazníka. 
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7  ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracování návrhu konstrukčního řešení opravy 

skalní lopaty, používané u pásového hydraulického rýpadla VOLVO EC 700C.  Tato 

lopata byla mechnicky poškozena při práci v kamenolomu. O renovaci bylo rozhodnuto 

ihned po oznámení o poškození lžíce zákazníkem a vyjasnění všech potřebných cenových, 

termínových a kapacitních možností ve výrobě firmy UnionOcel. 

 

Aby se zabránilo opakované destrukci svařence – v horní části lžíce v oblasti tzv. 

mostu, byla provedena konstrukční změna za účelem dosažení vyšší tuhosti a pevnosti 

celého svařence. 

 

Důležitou částí celého návrhu bylo ověření jeho správnosti programem Autodesk 

Inventor, pomocí kterého bylo vypočeteno potřebné napětí, posunutí a součinitele 

bezpečnosti metodou konečných prvků. V programu jsem rovněž otestoval neporušení 

stability lžíce při maximálním zatížení. 

 

Oproti původní lžíci jsem změnil některé jakosti materiálů. Materiál byl vybrán 

v závislosti na způsobu použití lžíce po konzultaci s technologickým oddělením a 

konečným zákazníkem, který má v oblasti užívání výrobku letité zkušenosti. Byly použity 

materiály S690QL, které jsou vysokopevnostní jemnozrnné oceli a na horní vyztuženou 

část svařence materiál S355J2+N. 

 

Po podrobném prozkoumání dříve používané lžíce se prokázaly nedostatky 

v provedení svarového spoje v části „domku“, proto jsem navrhl změnu svařovacích 

postupů, která se týkala změny velikosti a typu provedených svarů. 

 

Rekonstrukce části této lžíce se konala na sklonku léta a byla realizována v prostorách 

společnosti UnionOcel, s.r.o. Po půlroce užívání byla v rámci pravidelné zimní kontroly a 

výměny opotřebených částí (přivařených spodních pancířů) lžíce celkově zkontrolována a 

nebyly zaznamenány žádné vady opravované konstrukce. Na základě této skutečnosti lze 

proto zvolený postup opravy hodnotit jako úspěšný a využitelný i pro obdobné opravy 

v budoucnosti.   
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Obrázek 7.1 – Lžíce po opravě 

 

 

Obrázek 7.2 – Lžíce po opravě 
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